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Slaget ved Bov

Den 9. april 1998 er det 150 år siden, at
den danske hær tidligt om morgen for
første gang tørnede sammen med den
slesvig-holstenske hær ved Bov. Seks ti
mer efter kunne den danske hær rykke
sejrrigt ind i Flensborg, mens den sles
vig-holstenske hær trak sig tilbage til
Slesvig og Mysunde. Europa var i 1848
skueplads for en lang række opstande
og revolutioner. Forud for det blodige
opgør var gået en begivenhedsmættet
marts måned i såvel hertugdømmerne
som i København. I Rendsborg førte de
fortættede nationale spændinger til op
stand og dannelsen af en provisorisk re
gering, og i København kom svaret med
enevældens afskaffelse, en ny forfatning
og dannelsen af et nationalliberalt mini
sterium. Redaktionen af Sønderjysk Må
nedsskrift har derfor fundet det natur
ligt at markere slaget ved Bov og treårs
krigens første år med et særligt tema
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 4-98

nummer, der ikke alene ser på slaget og
dets politiske og militære forudsætnin
ger, men også på de kulturelle frugter af
de dramatiske begivenheder.
Udgivelsen af dette udvidede og far
velagte temanummer har ikke været mu
ligt uden gode venners hjælp. Vi vil ger
ne takke forfatterne, der på vores hen
vendelse beredvilligt gik ind på at skri
ve artikler til særnummeret. I anledning
af årsdagen har Bov kommune stablet
en række arrangementer på benene, som
det også fremgår af rubrikken »Det sker
på de nordslesvigske museer«. Som et
led i disse arrangementer har kommu
nen gjort det økonomisk muligt at ud
sende et udvidet temanummer med en
række smukke historiske malerier fra
1848. Vi sender derfor Bov kommune en
varm tak for denne velvillige støtte.

Redaktionen
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Optakten til treårskrigen
Den slesvig-holstenske opstand og den danske reaktion i
Nordslesvig i marts 1848
Af HANS SCHULTZ HANSEN
Oprør og revolutioner fejede lien over Euro
pa i 1848 og bidrog til opstanden i hertug
dømmerne og starten på krigen i 1848, Lands
arkivar Hans Schultz Hansen skildrer her
optakten til krigen i 1848.

Stænderdeputeret, møller Hans A. Kriiger fra
Bevtoft deltog i det forenede stændermøde i Rends
borg den 18. marts, hvor han forgæves protestere
de mod forsamlingens vedtagelser: »De herrer
overser ganske, at det halve Slesvig er danskta
lende og dansksindet, det vil ikke indlemmes i Det
tyske Forbund, og skal borgerkrigens fakkel tæn
des, da vil vi nordslesvigere ofre liv og gods for
vort moderland, Danmark«. Kriiger var i marts
dagene 1848 en central skikkelse i organiseringen
af den nordslesvigske modstand mod den slesvigholstenske opstand. Foto: Institut for Sønderjysk
Lokalhistorie.
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Revolutioner i Europa
Selv om den danske og den slesvig-hol
stenske nationale bevægelse hver op gen
nem 1840'erne havde vundet mange til
hængere i Slesvig, var størstedelen af
hertugdømmets befolkning ved årsskif
tet 1847/1848 alligevel uengageret i den
national- og forfatningspolitiske konflikt.
Kong Christian VIII's død den 8. ja
nuar 1848 og tronefterfølgeren Frederik
VII's forsigtige løfte om reformer gav
vel de liberales krav om en fri forfatning
fornyet aktualitet. Men det var dog de
europæiske omvæltninger, der drev ud
viklingen i hertugdømmerne frem til
opstand og krig. Den 22. februar udbrød
der uroligheder i Paris, som den 24. fe
bruar endte med republikkens indførel
se. Denne nye franske revolution fik li
berale og nationale tyskere til at kræve
Tysklands enhed med et fælles parla
ment, demokratiske rettigheder, folke
væbning og afsættelse af de konservati
ve ministre. I Sydtyskland gav fyrsterne
hurtigt efter for det folkelige pres, men i
de enevældigt styrede stater Østrig og
Preussen kapitulerede kejseren og kon
gen først efter kampe mellem folket og
militæret i midten af marts.

Opstand i Slesvig-Holsten
Den 18. marts samledes stænderdeputerede fra begge hertugdømmer til et fæl
lesmøde i Rendsborg. Mod en enlig pro
test fra den dansksindede nordslesviger
Hans Krüger fra Bevtoft blev der her
vedtaget fem krav til kongen: en grund
lov for hertugdømmernes forenede stænSØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 4-98

Den provisoriske regerings dannelse den 23.-24. marts 1848 gav startskuddet til den slesvig-holstenske
opstand. Her ses medlemmerne: Fra venstre /. Bremer, A4. T. Schmidt, W. H. Beseler, prins Frederik af
Nor, Th. Olshausen og grev Fr. Reventlow-Preetz. Opstillingen afspejler ikke det politiske spektrum,
hvor Olshausen og Schmidt stod længst til venstre, Beseler og Bremer i midten, Reventlow-Preetz
moderat til højre og prisen af Nør yderst til højre. Samtidigt litografi: Institut for Sønderjysk
Lokalhistorie.

der, Slesvigs optagelse i Det tyske For
bund, oprettelse af en folkevæbning med
egne officerer, presse- og forsamlingsfri
hed samt afskedigelse af den upopulære
regeringspræsident Scheele i Slesvig. En
deputation blev valgt og sendt af sted til
kongen i København.
Her i den dansk-tyske helstats hoved
stad var de liberale også påvirket af de
revolutionære begivenheder. På et møde
i Casino den 11. marts krævede de natio
nalliberale en fri forfatning fælles for
Danmark og Slesvig. De første sparsom
me efterretninger om Rendsborgmødet
blev brugt til at skabe en stemning for
den nationale og liberale sag. På et nyt
Casinomøde den 20. marts vedtoges det
mod en enlig protest fra den holstenske
regeringsembedsmand Karl Francke at
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 4-9«

sende et folketog til kongen med krav
om en liberal forfatning og ejderpolitikkens gennemførelse. Den næste dag blev
folketoget gennemført i god ro og orden,
og modsat wienerne og berlinerne fik
københavnerne deres krav opfyldt, uden
at et eneste skud blev løsnet. Et nyt mini
sterium med nationalliberale ministre
blev dannet.
Den 23. marts om morgenen nåede
efterretningen om Europas fredeligste re
volution med »Berlingske Tidende« til
Kiel. Også her skred man til handling på
et sparsomt informationsgrundlag. De
ledende slesvig-holstenere forventede
ikke længere noget positivt svar fra kon
gen til deputationen fra Rendsborgmø
det. De besluttede sig for opstanden, og
natten mellem den 23. og 24. marts ned69

sattes en provisorisk regering, hvis sam
mensætning viste den slesvig-holstenske opstands spændvidde. Det national
liberale centrums fører advokat Wilhelm
Beseler blev præsident. Advokat Bremer
i Flensborg tilhørte også midtergruppen,
mens den konservative fløj repræsente
redes af grev Fr. Reventlow-Preetz. Der
til kom den augustenborgske prins Fre
derik af Nør som militær ekspert. En
folkelig forsamling på Kiels rådhus blev
repræsenteret ved købmand og konsul
M. T. Schmidt og snart også ved den
demokratiske leder, redaktør Theodor
Olshausen.
For at nedtone opstandens revolutio
nære karakter og vinde tilslutning hos
fDlitbårger!
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©er abwefenbe Äboocat Bremer wirb aufgeforbert werben,
ber brooirorißhen Stegierung beijutreten.
Jtiel, ben 24. BRdq 1848.
©ie proüiforifäe Regierung:

JBcfefcr. ffrtebcrtø, prinj ja etøtatshottøa.
V. BicUcntløn. filt. X 0$mlbr.

Den provisoriske regerings proklamation til her
tugdømmernes »medborgere« fra den 24. marts
1848, hvor regeringen hævdede at regere i den
»ufrie« landsherrers navn. Illustration: Landsar
kivet for Sønderjylland.
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hertugdømmernes loyale embedsmænd
og rolige befolkning hævdede den pro
visoriske regering i sin berømte prokla
mation til hertugdømmernes »medbor
gere«, at den blot regerede i »den ufrie
landsherres« navn, indtil denne igen
kunne tage magten fra de ejderdanske
københavnere.
Det måtte forudses, at den slesvigholstenske opstand kunne føre til krig.
Den 24. marts gennemførte prinsen af
Nør med nogle få tropper et kup mod
fæstningen i Rendsborg, hvormed han
sikrede den provisoriske regering en vis
militær magtbasis. De uddannede sol
dater herfra sluttede sig i stort tal til
opstanden og fik forstærkning fra stu
denter fra Kiel og tililende frikorpssol
dater fra Tyskland. Fra arsenalet i Rends
borg blev der delt geværer ud til de bor
ger- og folkevæbninger, som i stor hast
blev oprettet i by og på land.

Reaktionen i Nordslesvig
Den provisoriske regering blev hurtigt
anerkendt af købstæder og embeds
mænd i Holsten og Sydslesvig. I Nord
slesvig viste tilslutningen til opstandsre
geringen sig derimod mere tvivlsom.
Her stod slesvig-holstenismen stær
kest i købstæderne. Til Aabenraa nåede
nyheden om dannelsen af den proviso
riske regering den 24. marts om efter
middagen. En kreds af udpræget slesvig-holstensk og demokratisk sindede
borgere formåede nemt borgmester G.
H. L. Schouw til at virke for byens aner
kendelse af den nye regering. Ved Il
tiden om aftenen indkaldte han magi
strat og deputeretkollegium til et øje
blikkeligt møde, og allerede ved mid
natstid traf bykollegierne enstemmigt
beslutning om anerkendelsen. Dermed
var revolutionen en kendsgerning i
Aabenraa, og det markeredes ved at hej
se den tyske enhedsbevægelses sort-rødgyldne fane over rådhuset ved siden af
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 4-98

den røde slesvig-holstenske fane med
hertugdømmernes våbenskjold.
I Tønder fik man efterretning om
Aabenraas anerkendelse den 25. marts.
Her var borgmester Broder Knudsen ikke
så ivrig slesvig-holstener som Schouw.
Måske derfor havde man ikke så meget
hastværk i Tønder som i Aabenraa. Først
dagen efter, den 26. marts, holdt bykol
legierne møde. Her ønskede de depute
rede borgere at følge Aabenraa, magi
straten bøjede sig herfor, og en stafet
blev sendt af sted til Kiel med en skrivel
se om anerkendelsen.
Med Aabenraas og Tønders anerken
delse var den slesvig-holstenske succes i
købstæderne imidlertid udtømt. I Ha
derslev nåede meddelelsen om dannel
sen af den provisoriske regering som i
Aabenraa frem om eftermiddagen den
24. marts. I løbet af den 25. marts og den
efterfølgende nat forsøgte en kreds af
slesvig-holstenske borgere ved gentag
ne besøg at presse borgmester Gustav
Lassen til forskellige forholdsregler over
for byens førende dansksindede. Klok
ken 4 om morgenen den 26. mødte kred
sen frem med den provisoriske regerings
proklamation og krævede nu denne re
gering anerkendt også i Haderslev. Det
lykkedes imidlertid borgmesteren at få
sagen udskudt til klokken 9. Da den sles
vig-holstenske borgerkomité på det fast
satte klokkeslet mødte frem på torvet og
påny fremsatte kravet, havde borgmes
ter Lassen udnyttet tiden til at kalde
Haderslevs to borgerkorps sammen. De
bestod mest af småborgere, som var
loyale mod det danske styre, og med
denne væbnede magt i ryggen lykkedes
det Lassen at forhindre byens anerken
delse af den provisoriske regering.
Mens borgmester Lassens holdning
var afgørende for, at den provisoriske
regering ikke blev anerkendt i Hader
slev, virkede hans kollega i Sønderborg,
A. D. G. Langreuter, for anerkendelsen.
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 4-98
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Frederik IL
~A. HL Mollke.

Kong Frederik VlFs virkningsfulde modopråb til
slesvigerne fra den 27. marts 1848, hvor han
lovede dem en forfatning fælles med kongeriget
Danmark, men fortsat selvstændighed i indre an
liggender. Proklamationen blev de dansksindede
sønderjyders politiske program under treårskri
gen. Illustration: Landsarkivet for Sønderjylland.

Han erfarede om den provisoriske rege
rings dannelse den 25. marts. Om mor
genen den følgende dag mødtes han med
rådmændene, men de var forud blevet
enige om at se tiden an, og det måtte
borgmesteren bøje sig for. Imidlertid ind
kaldte han bykollegierne og en borger
forsamling til møde om eftermiddagen
den 27. marts. I mødet med magistrat og
deputeretkollegium talte Langreuter
påny for en anerkendelse, som han straks
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ønskede at meddele de forsamlede bor
gere. Men med en enkelt undtagelse ved
tog rådmændene og de deputerede bor
gere atter at udsætte sagen, og der stod
den, da et dansk flådefartøj om formid
dagen den 28. marts ankom til Sønderborg.
I spidsen for administrationen af de
nordslesvigske landdistrikter stod amtmændene. Det var i reglen ældre embedsmænd, som havde en længere kar
riere i det enevældige statssystem bag
sig. Det var ikke herfra, revolutionære
initiativer kunne ventes. Den aldersstegne amtmand Fr. Heinr. Chr. Johannsen
styrede det store Haderslev amt. Han
stod såvel den danske som den slesvigholstenske bevægelse fjernt og var både
før, i og efter marts 1848 en kongetro og
loyal tilhænger af helstaten. Hans søn,
Chr. Gottfr. Wilh. Johannsen, fulgte i fa
derens fodspor som amtmand i Sønder
borg og Nordborg amter (omfattende
Sundeved, Als og Ærø). Knap så afklaret
i sin holdning til den provisoriske rege
ring var amtmand over Tønder amt, Fr.
Chr. von Krogh, der ekspederede dens
anordninger, men ellers ikke støttede
opstanden. Amtmand over Aabenraa og
Løgumkloster amter, Christian von Stemann, ekspederede tilsvarende den pro
visoriske regerings anordninger og ind
kaldelsesordrer, men forholdt sig ellers
afventende og stillede sine underordne
de embedsmænd frit.
Slesvig-holstenske sympatier var der
imod fremherskende hos herreds- og bir
kefogderne, altså hos de kombinerede
rets- og politiudøvere på landet. Det
skyldtes sikkert disse embedsmænds ju
ridiske uddannelse ved universitetet i
Kiel og deres nære forbindelse til den
udpræget slesvig-holstenske advokat
stand. Omvendt var en loyal indstilling
reglen i »etaterne« hos f.eks. postmestre
og toldere.
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Uro i befolkningen
Dannelsen af den provisoriske regering,
de mange embedsmænds anerkendelse
af den og udsigten til en krig satte natur
ligt nok sindene i stærk bevægelse. 1 købstædernes gader og i landdistrikterne
samledes folk i skarer for spontant at
give deres mening tilkende. I Aabenraa
og Tønder var det i første omgang mest
tilhængerne af den provisoriske rege
ring, som dominerede »gaden«. I Ha
derslev var stemningen mere delt, og i
Sønderborg bød folkemængden det dan
ske flådefartøj velkommen. Snart vend
te også billedet i Aabenraa. Den 29. marts
blev de slesvig-holstenske og tyske flag
halet ned efter krav fra byens skibstøm
rere, og om aftenen demonstrerede dis
se mod den provisoriske regering foran
rådhuset. Den følgende dag bød skibs
tømrerne med Dannebrog i spidsen og
økser over skuldrene et dansk flådefar
tøj velkommen til havnen. I Haderslev
var det ligeledes skibstømrerne og sø
folkene, der dannede grundstammen i
demonstrationerne mod den provisori
ske regering.
På landet samledes bønderne flere ste
der for at afkræve de lokale embeds
mænd troskabsed til kong Frederik VII.
I Skrave sogn samledes granderne den
28. marts i Københoved skole for at op
rette en sikkerhedsvagt. Fra skolen gik
de i optog til Rødding for at få deres
herredsfoged og tingskriver til at erklæ
re sig kongetro, dog uden held. Samme
dag drog bønder bevæbnet med knipler
til Toftlund for at møde den stedlige
ridefoged med samme forsæt. I Oksen
vad sogn vedtog man den 30. marts kon
getro erklæringer. I Bolderslev bevæb
nede bønderne sig mod tyske strejfere.
På AIs drog en flok bønder den 27. marts
til Nordborg for at formå herredsfogden
til at forholde sig loyal, og om eftermid
dagen samledes de i Mjels for at arran
gere en sikkerhedsvagt. I Notmark og
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 4-98

/ martsdagene 1848 blev der savel på dansk som
slesvig-holstensk side oprettet folkevæbninger med
primitiv bevæbning. Herses hjemmesmedede bon
despyd fra den danske landvæbning.
Foto: Mnseet på Sønderborg slot.

Asserballe blev præsterne afkrævet tro
skabsed til den danske konge.

Borger- og folkevæbninger
Den 22.-23. marts blev der under ind
tryk af den revolutionære uro i Aaben
raa og Tønder oprettet sikkerhedsvagter
- omend der nok var modstridende for
ventninger til, hvorvidt de skulle bekæm
pe denne uro eller være revolutionens
redskab. Sikkerhedsvagten i Aabenraa
bestod allerede den 24. marts af 250
mænd, overvejende fra over- og middel
klassen og slesvig-holstensk domineret.
I Tønder var borgervæbningen også helt
på slesvig-holstensk hånd. Den 28. marts
fik den udleveret 200 geværer fra Rends
borg. I Løgumkloster blev der oprettet et
borgerkorps, som den 26. marts marche
rede gennem flækken syngende SlesvigHolsten-sangen. I Haderslev samlede
den stærkt slesvig-holstensk sindede gar
vermester Göhlmann geværer og støbte
kugler, men her blev de to eksisterende
borgerkorps brugt som sikkerhedsvagt.
Fra Sønderborg foreligger ingen efter
retninger om en sikkerhedsvagt.
På landet var initiativet hos de dansk
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 4-9«

sindede bønder. Den 27. marts dannede
beboerne på Gram gods væbnede pa
truljer, som bevogtede landsbyerne om
natten. Den 28. marts berettede avisen
»Dannevirke« om et møde på Rødding
højskole, hvor 150 mænd havde vedta
get en kongetro resolution og anmodet
om, »at der sørges for, at bonden øjeblik
kelig fåer våben i hænde, og at landstor
men forsynes med pålidelige befalingsmænd«. Den 1. april skrev møller H. I.
Staal i Torning til den danske general
kommando om at få officerer til den væb
ning, han var ved at organisere i Tyr
strup herred.
Det vigtigste center for den danske
folkevæbning på Nordslesvigs fastland
var dog Nr. Rangs trup herred. Her var
student H. C. Refslund, gårdmandssøn
fra Gestrup i Agerskov sogn, fra slutnin
gen af marts ivrig for at rejse bønderne
til modstand mod den provisoriske re
gering. Den 3. april stævnede han sam
men med stænderdeputeret H. A. Krii
ger fra Bevtoft 3-4.000 bønder til møde i
Agerskov, hvor et meldesystem med sta
fetter blev organiseret med Krüger som
chef og Refslund som stedfortræder. Den
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bestod af en øst-vestgående og en sydnordgående linje, som mødtes på Haj
strupgård i Bylderup sogn midt i Slogs
herred. Den 8. april blev der foretaget et
togt mod Rødekro med et halvt hundre
de mand til hest og omtrent 100 fodfolk,
dog uden at møde slesvig-holstenere. I
alt omfattede folkevæbningen i Hader
slev amt i begyndelsen af april omkring
7.000 mand. Bevæbningen var, hvad der
kunne skrabes sammen af geværer og
smedes af lanser og spyd.
Også i de kongerigske enklaver blev
der oprettet bondevæbninger, f.eks. i
Ballum og Møgeltønder. Den patriotis
ke begejstring var også stor på Als. Den
29. marts samledes en skare af bønder
på Augustenborg slot, hvorfra hertugen
var flygtet. Her blev hofråd Bahrt tvun
get til at hejse Dannebrog, og hertugens
våbenkammer blev brudt op, geværerne
beslaglagt og taget i brug af den land
væbning, som dagen efter blev oprettet
på et møde ved Majbøl kro og stillet
under kommando af toldkontrollør, løjt

nant Runacker fra Fynshav. Allerede den
31. marts blev den alsiske landvæbning
alarmeret, men den fjendtlige invasion
udeblev. Samme dag blev generalkrigs
kommissær H. C. Riegels udnævnt til
kommandant over Als. Hans styrker
omfattede på det tidspunkt ca. 1.500
mand i Als Nørherred og ca. 2.000 i Sønderherred. Bevæbningen var som på fast
landet spyd og lanser samt et mindre
antal geværer.
De nordslesvigske landvæbninger
kom imidlertid ikke i kamp i denne om
gang. I de sidste dage af marts og de
første af april holdt de regulære danske
landtropper deres indtog i Nordslesvig.
De allerfleste steder blev de modtaget af
befolkningen med åbne arme og offer
vilje. Bønder og borgere stillede heste og
vogne til hærens rådighed og sørgede
for god indkvartering og bespisning. De
bidrog dermed til at styrke den danske
hær fysisk og moralsk til det første op
gør.

Samtidigt litografi, der viser indtagelsen af fæstningen Rendsborg den 24. marts 1848. Rendsborg var
en af monarkiets vigtigste fæstninger og garnisonsby. Foruden en krigskasse på 2 1/2 mill. rdl. la
fæstningen inde med ganske betydelige mængder våben. Illustration: Institut for Sønderjysk Lokal
historie.
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Den danske soldat ved Bov
den 9. april 1848
Af KAY S. NIELSEN

Hvordan var de militære forberedelser og
den militære udrustning i 1848? Museums
inspektør ved Tøjlinsmnseet, Kay S. Niel
sen, tegner et billede af forberedelserne og
den danske soldats udrustning.

Marts 1848
Folkelige nationale oprør og revolutio
ner rullede i det tidlige forår 1848 gen
nem Europa. Uroen nåede også det dan
ske, enevældige monarki. Regeringen

Linieinfanterist og artillerist i uniform model 1842 ved 6-pimdig feltkanon model 1834. Foto: TojInismnseet.
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En af de mindre kendte kunstnere fra treårskrigen er Haderslevmaleren Eduard Wassner (1815-1888),
der i en række skitseagtige tegninger har skildret krigen og dens aktører med slesvig-holstenske briller.
Store dele af hans og de to kunstnerbrødres tegninger og malerier findes i dag på Haderslev Museum.
På tegningen fra 16. maj 1848 ses en slesvig-holstensk frikorpsmand i færd med at lade sin riffel.
Illustration: Haderslev Museum.
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Lhiiehifmiterist model 1S42 med yerkussicmsmusket ex. model 1822 og iufhnferisitbel model 1834.
Foto: Tøjhusmuseet.
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Danske ryttervåben ved krigsudbruddet 1848. Fra oven ses en flintekarabin model 1830, flintepistoler
model 1806 samt kammerladningskarabin og pistol af Løbnitz' system. Foto: Tøjhusmuseet.

skulle forudse og planlægge med hen
blik på to muligheder:
En europæisk storkrig, hvis Rusland,
Preussen og Østrig besluttede sig til at
nedkæmpe de folkelige oprør. I så fald
måtte den udruste flåden, der siden 1814
var genopbygget til en betydelig styrke
for at kunne hævde dansk neutralitet.
Et oprør i Holsten og måske urolighe
der i København, hvis garantmagterne
for den hellige alliance, Rusland, Preus
sen og Østrig, der garanterede freden i
Europa efter Wienerkongressen, ikke
skred ind og nedkæmpede de folkelige
opstande.
Den første mulighed var den mest
sandsynlige, og regeringen beordrede
derfor den 20. marts flåden udrustet og
indkaldte en krigsstyrke ved de køben
78

havnske bataljoner, dvs. mandskabet fra
Fyn og Jylland. Samtidig beordrede den
en armering af Københavns og Kron
borgs søbefæstninger samt opførelse af
fremskudte værker til støtte for Køben
havns forsvar.
Set i lyset af mobiliseringer i Preussen
og Rusland var det kloge dispositioner,
men efter at de preussiske gardere hav
de nedkæmpet en opstand i Berlin, gav
den preussiske konge den 18. marts ef
ter for folkelige krav om en friere forfat
ning. Situationen var med ét ændret.
Nyhederne nåede først Holsten, hvor
man ved et møde i Rendsborg den 18.
marts om aftenen vedtog at sende en
deputation til København med krav om
en fri forfatning og Sies vigs optagelse i
Det tyske Forbund. Oplysningerne om
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 4-98

mødet i Rendsborg nåede København
den 20. marts. Samme aften indkaldte en
kreds af nationalliberale til offentligt
møde, hvor man hævdede, at der var
udbrudt oprør i hertugdømmerne. På
mødet vedtog man en resolution til kon
gen. Denne var i og for sig også et oprør,
idet den truede med selvtægt, hvis kon
gen ikke afskedigede ministeriet og valg
te et nyt, der var opgaven voksen. En for
samtiden uhørt stor folkeskare på
15-20.000 deltagere gik dagen efter til
Christiansborg for at overrække kongen
resolutionen. Da folkemassen ankom,
meddelte kongen, at han allerede havde
afskediget sit ministerium!
Da efterretningerne om mødet, folkeoptoget og regeringens afgang nåede her
tugdømmerne, reagerede man som i
København. Her mente man blot, at det

var københavnerne, der revolterede mod
den enevældige konge. Derfor så man
sig nødsaget til at beskytte hertugdøm
merne og den enevældige konge mod
overgreb. Man dannede en provisorisk
regering og overtog de i hertugdømmer
ne stående enheder og mobiliseringsbe
holdninger, herunder Rendsborg Fæst
ning med krigskassen på 2 x/i mio. rigs
daler. I hertugdømmerne var man over
bevist om, at de nationalliberale ligesom
de selv ville bruge magt for at få deres
vilje igennem. Borgerkrig var uundgåeHgDen nye regering i København fik
travlt. Det gjaldt om så hurtigt som mu
ligt at få slået oprøret i Slesvig-Holsten
ned, inden der eventuelt kom hjælp fra
Tyskland. For slesvig-holstenerne var det
vigtigt hurtigst muligt at besætte Slesvig

Tapriffel model 1848. Den var tænkt som infanteriets liovedbevæbning, men fandtes ved krigsudbrud
det kun i få eksemplarer. Foto: Tøjhusmuseet.
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for at demonstrere deres herredømme
over landsdelen og for at forhindre, at
dele af Nordslesvig sluttede sig til Dan
mark. Der var reelt tale om et kapløb.

Den danske hær marts 1848
Den danske hær var organiseret efter en
plan fra 1842. Hæren blev udelukkende
rekrutteret fra den upriviligerede land
bostand. Den bestod af en liniestyrke på
godt 24.000 mand organiseret i livgar
den, 17 infanteribataljoner, fem jæger
korps, seks dragonregimenter, gardehu
sardivisionen, livgarden til hest, én artil
leribrigade med to regimenter og et in
geniørkorps. Endvidere bestod den af
en krigsreserve, der skulle bringe hæ
rens samlede mandskabsstyrke op på ca.
33.000 mand, idet der skulle formeres en
bataljon ekstra for hver to bataljoner.
Yderligere opererede man med en for
stærkning fra ældre årgange, men der
var ikke truffet forberedelser til at orga
nisere hverken forstærkningen eller

gent. Som følge heraf var der både store
og moderne beholdninger af artilleri og
håndvåben opmagasineret i fæstningen.
Af soldater rådede man over små 7.000
mand, men man manglede officerer, da
et stort antal af de officerer, der havde
ført kommando i hertugdømmerne, ikke
ønskede at tjene den provisoriske rege
ring i Kiel.
Regeringen i København rådede ud
over de to resterende generalkomman
doer, deres mandskab og beholdninger,
også over flåden, der havde en betydelig
styrke på i alt 34 skibe, herunder seks
dampskibe og syv linieskibe samt en ro
flotille på 87 fartøjer. Til at bemande flå
den var der et ret stort fast personel samt
et stort antal værnepligtige. Den samle
de personelstyrke var på godt 20.000
mand inklusive reserver. For at beman
de alle skibene skulle der bruges 14.000
mand. Flåden var dog ikke operations
klar, idet der kun var udrustet et par
mindre skibe.

Linieafdelingerne var ikke på fuld
styrke i fredstid. Man regnede med at
skulle bruge ca. seks uger til at mobilise
re hæren. Mandskabet var fordelt på tre
generalkommandoer, én for Sjælland,
hvor hovedparten af mandskabet skulle
samles i København, én for Nørrejyl
land og Fyn med hovedkvarter i Odense
og én for Hertugdømmerne med hoved
kvarter i Rendsborg.
Den provisoriske regering, som slesvig-holstenerne havde oprettet i Kiel,
kunne derfor disponere over styrkerne i
Slesvig og Holsten samt krigsbeholdnin
gerne i Rendsborg Fæstning. Da Holsten
var en del af Det tyske Forbund, var den
danske konge som hertug af Holsten for
pligtiget til at stille et kontingent for
bundstropper til rådighed for forbun
det. Det var Generalkommandoen i
Rendsborg, der skulle opstille det så
kaldte Holsten-Lauenborgske kontin

Den teknologiske udvikling
Det var ikke blot ideer og idealer, der
ændrede sig efter freden i Wien i 1814.
Den teknologiske udvikling og industri
aliseringen var i voldsom vækst. Der var
måske først og fremmest tale om en ny
type borgere - opfindere, fabriksejere,
industrimagnater og grosserere - som
samtidig med, at de ved deres virksom
hed skabte et anderledes samfund, øn
skede politiske ændringer, der svarede
til den ændrede samfundsorden.
Militærteknologisk betød opfindelsen
af perkussionsfænghætten og perkussionslåsen samt en udvidet brug af rif
ler, at infanteriets taktik begyndte at
ændre sig. Europa var krigstræt efter
Napoleonskrigene. Det betød for den
militære udvikling, at de forskellige lan
des hære kun langsomt og tøvende gik i
gang med at indføre nye våbensyste
mer. De militære lagre var fyldt op, da
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Treårskrigen er fyldt med dramatiske slag og mindre træfninger, der er beskrevet i den omfattende
litteratur om krigen. En af de mindre træfninger er tilfangetagelsen af den bayerske dragonkaptajn
greve v. Reichenbach fra det Tannske frikorps ved Marstrup den 25. juni 1848, som her er skildret af
Eduard Wassner. På tegningen ses på hest den danske dragon Peter Åndkjær i færd med at hugge ind
på v. Reichenbach. Tegning: Haderslev Museum.
man troede på freden, og ingen var der
for interesseret i at indføre nye våben. I
slutningen af 1830'erne begyndte de fle
ste lande imidlertid at indføre perkussionsgeværer, bl.a. fordi det var muligt at
ændre de eksisterende flintlåsgeværer
til det nye system, der gav en væsentlig
sikrere tænding af geværets krudtlad
ning.
I Danmark kom der først rigtig gang i
arbejdet med at indføre perkussionsgeværer i hæren, efter at der i 1839 var
nedsat en særlig perkussionskommission. 11842 blev Kronborg Geværfabrik
beordret til at ophøre med produktio
nen af flintevåben. I 1843 blev perkussionskommissionen nedlagt, men kom
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 4-98

missionens arbejde blev overtaget af Ar
tilleri- og Konstruktionskommissionen,
der samtidig fik til opgave at vurdere
fordele og ulemper ved indførelsen af
rifler. Man havde hidtil anset riflen for
at være et for kompliceret våben til in
fanteriets almindelige enheder, men er
faringerne fra jægerkorpsene viste, at
dette ikke var tilfældet. Artilleri- og Kon
struktionskommissionen arbejdede der
for på at indføre en riffel som standard
bevæbning for infanteriet.
Udviklingen af uniformer
Den danske hærs uniformering havde
fulgt den almindelige europæiske mode,
således var den største af våbenarterne,
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linieinfanteriet, iklædt røde livkjoler, blå
bukser og høj chakot. Uniformen stam
mede fra 1842. Imidlertid var også uni
formerne under hastig forandring, idet
de lette infanteribataljoner og jæger
korpsene fra 1842 var iklædt ensfarvede
grønne uniformer med våbenfrakker og
felthuer i stedet for livkjole og chakot.
Våben og udrustning blev ført i kryds
bandoler bestående af sabel- og taske
bandoler, hvidt for linieinfanteriet og sort
for jægerne. Tasken indeholdt patroner.
Til jægernes udrustning hørte endvide
re en sort livrem med en patrontaske til
rendekugler (i stedet for én stor blykug
le blev geværet ladt med to mindre bly
kugler). På taskebandoleret var der en
lille taske til fænghætter til perkussionsgeværet.
Soldaten bar yderligere på en feltfla
ske i læderhylster, to brødposer og et
tornyster. I tornystret var der reserve
ammunition, forbindingspakke, rengø
ringsmidler til geværet samt bl.a. under
mundering. På tornystret kunne der end
videre påspændes en kappe samt en feltkogekedel. Beredne styrker havde stort
set den samme udrustning i en mantelsæk på hesten. Dragonerne var i marts
1848 som linieinfanteriet iklædt rød liv
kjole og blå bukser.
Artilleri
Uniformsreglementet foreskrev blå uni
formsfrakker for ingeniører og artilleri,
men artilleriet rykkede ud i den røde
livkjole model 1842. Artilleriet var orga
niseret i en såkaldt artilleribrigade, be
stående af to regimenter og en tøjetat.
De to regimenter skulle tilsammen op
stille tolv feltbatterier og et pontonkom
pagni. Som linieinfanteriet skulle artille
riet også forudse at opstille reserveenhe
der, i alt seks feltbatterier. Artilleriet var
i 1834 gået over til et nyt skytssystem,
der stort set var indført i artilleriets linie
i 1848.
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Train og sanitetsvæsen
De største mangler i den danske hær var
et velordnet train- og sanitetsvæsen. Både
infanteriet og artilleriet manglede vogne
og heste. De få enheder, der var komplet
udrustede med train, var stationeret i
Rendsborg. Alvorligst var manglen på
heste. Hestene var inddelt i stamheste
og distriktsheste samt officerernes egne
heste. Men der var for få til at forsyne de
regulære afdelinger og slet ingen til trainvæsenet.
Sanitetsvæsenet var organiseret med
en stabskirurg som øverste ansvarlige
for sundhedstjenesten. Han havde ind
stillingsret til kongen om udnævnelse af
regiments- og bataljonslæger. Ved kom
pagnierne var der eksaminerede under
læger, men ambulance- og lazaretmate
riel manglede. Transport og pleje af de
sårede skulle løses af trainkuskene med
udskrevne bøndervogne.
Bevæbningen marts 1848
Ved en række af hærens afdelinger hav
de man i fredstid eksercervåben for at
spare de krigsegnede våben for det dag
lige slid. Det betød, at selv om bevæb
nings-, beklædnings- og udrustningsgen
stande var fordelt til hærens afdelinger,
skulle der ske en vis ombytning af gevæ
rer for at opnå den bedst mulige kamp
udrustning. I liniebataljonerne og ved
garden bestod bevæbningen af et glatløbet gevær med bajonet og et kort sidevå
ben. To underofficerer og 16 mand pr.
kompagni var udrustet med rifler med
bajonetter og en hirschfænger (kort si
devåben med lige énægget klinge med
midtstillet od). Jægerkorpsene var udru
stet med en riflet musket, og to underof
ficerer og 24 mand pr. kompagni var
forsynet med rifler med bajonet samt en
hirschfænger.
Rytteriet var for dragonregimenter
nes vedkommende bevæbnet med sabel
model 1843 samt en karabin (kort ge
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vær) og en pistol. Hestgarden var iklædt
kyras og var bevæbnet med pallask
(blankvåben med lige klinge beregnet til
stød og hug) og to pistoler. En del af
rytteriets håndskydevåben var med flint
lås. Den frivillige husareskadron var dog
udrustet med forsøgsvåben, bagladepistoler og karabiner af bøssemager Løbnitz' patent.
I artilleriet var de beredne bevæbnet
med en sabel og to pistoler. De uberedne
var kun bevæbnet med en kort sabel.
Ingeniørerne havde som personligt vå
ben et afkortet gevær med bajonet samt
en faskinkniv (kort hugkniv).
Alt i alt en blandet bevæbning, der
afspejlede, at Danmark som det øvrige
Europa var midt i en brydningstid, hvor
nye systemer var ved at blive indført.
Dog blev den første træfning i treårskri
gen et opgør mellem to ens udrustede
og uddannede hære.
Forberedelserne til slag
Den nye regering i København havde
meget travlt med at få hæren udrustet
og sendt af sted. At det lykkedes at sen
de hæren til Slesvig og gå i slag efter ca.
14 dages forberedelse, var lidt af en or
ganisatorisk bedrift. Offerviljen i befolk
ningen var stor. Man har talt om »ånden
fra 48«. Den manifesterede sig bl.a. ved,
at mange meldte sig frivilligt til hæren,
og manglen på heste og train blev løst
ved gaver. Der blev dannet frivillige
korps, og opbakningen bag den ny rege
ring var overvældende.
Men det var ikke lykkedes uden flå
dens transportvæsen. De nye dampski
be viste deres værdi som bugserbåde
ved de store troppetransporter, og flå
den kunne allerede den 26. marts afsejle
til Als og sikre dette som brohoved for
de danske flankeoperationer.
Udviklingen i Tyskland var også gået
hurtigt. Den provisoriske regering hav
de bedt kongen af Preussen om hjælp,
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 4-98

hvad han beredvilligt lovede for at kom
me folkestemningen i Tyskland i forkø
bet. Allerede den 5. april 1848 rykkede
de første preussiske afdelinger ind i
Rendsborg, dog med ordre om, at de
ikke måtte overskride grænsen til det
danske kongerige. Påvirket af Preussen
sendte andre nordtyske stater ligeledes
tropper til Holsten.
Det var derfor af største vigtighed for
den danske hær at slå og tilintetgøre den
rene slesvig-holstenske hær i ét slag, in
den de tyske troppekontingenter kunne
nå at deltage i kampene. Officererne i
den danske hær og den slesvig-holsten
ske hær havde gået i den samme skole.
Den danske hær ønskede et overrasken
de tilintetgørelsesslag, men blev forhin
dret i det af den nye demokratiske ledel
se, der ikke ønskede at risikere hærens
eksistens i et slag. Slesvig-holstenerne
ville ikke gå i slag, før de havde fået
forstærkninger og officerer fra Tyskland.
De var helst blevet i Rendsborg Fæst
ning, men deres regering krævede af
politiske grunde, at de opererede i og
forsvarede Slesvig. Derfor kom det den
9. april til slag ved Bov. Hærene kæmpe
de tappert.

Næste nummer
udkommer i
begyndelsen af
maj
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Slaget ved Bov
Af N. P. LUND-JENSEN

Den 9. april 1848 om morgenen rykkede de
danske styrker frem mod de slesvig-holsten
ske stillinger ved Bov. N. P. Lnnd-Jensen
redegør for den militære opmarch og slaget
ved Bov.

der endte med dansk sejr, er gået over i
Danmarkshistorien som »Slaget ved
Bov«. Kampen var den militære optakt
til »Den første slesvigske krig«, en bor
gerkrig, som, afbrudt af flere våbenstil
standsaftaler fremkaldt efter pres fra stor
magterne England og Rusland og med
påfølgende genoptagelser af krigen, kom
til at strække sig over tre år, og som
derfor også almindeligvis kaldes »Tre
årskrigen«.

Søndag den 9. april 1848 var landsbyen
Bov og området mellem Bov og Flens
borg skueplads for en kamp mellem sles
vig-holstenske oprørsstyrker og enheder
fra den danske hær. Den korte kamp,
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De forudgående militære begivenheder
Faren for et væbnet oprør havde gen
nem nogen tid vakt bekymring i Dan
mark bl.a. hos de militære ledere. Stabs
chefen for hertugdømmernes general
kommando, oberst Rømeling, havde gen
tagne gange advaret mod passivitet over
for den truende udvikling. Allerede i
1847 foreslog han således, at der snarest
sendtes kongerigske tropper til Rends
borg, og at der holdtes et korps på 10.000
mand rede i Nørrejylland. Forslaget blev
dog afvist af kong Christian VIII, fordi
det efter kongens mening kunne opfat
tes som en udfordring over for hertug
dømmerne.
Omkring midten af marts 1848 udvik
lede begivenhederne i hertugdømmer
ne sig med foruroligende hast, og den
kommanderende general for hertug
dømmerne, general Lützow, fik ordre til
at forlægge sit hovedkvarter fra Slesvig
til fæstningen Rendsborg.
Allerede om morgen den 24. marts,
efter dannelsen af den provisoriske re
gering i Kiel, drog en oprørsstyrke be
stående af to kompagnier af 5. jæger
korps og frivillige borgere og studenter
under ledelse af prins Frederik af Augu
stenborg - kaldet Prinsen af Nør - ind i
fæstningen Rendsborg. General Lützow
overgav fæstningen til oprørerne uden
modstand, og hovedparten af fæstning
ens mandskab sluttede sig til oprøret
bl.a. under indtryk af, at prinsen hævde
de at handle i kongens navn. Fæstnin
gens kassebeholdning på 2,5 mio. Rdl.
og depoter med 13.000 geværer, artille
rimateriel og ammunition faldt i oprørernes hænder.
Med overrumplingen af den vigtige
fæstning Rendsborg var det væbnede
oprør i hertugdømmerne en kendsger
ning.
Danmark forbereder sig på krig
Den 22. marts 1848 havde Danmark net
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op fået et nyt ministerium, og da efter
retningerne fra Kiel og Rendsborg nåe
de København den 25. marts, var man i
de ansvarlige kredse straks klar over, at
oprøret næppe lod sig dæmpe med fre
delige midler. Det blev derfor besluttet
at indlede et regulært felttog mod op
rørshæren i hertugdømmerne. Den ny
udnævnte krigsminister, kaptajn A. F.
Tscherning, gav straks ordre til mobili
sering af alle militære styrker, og der
skulle snarest muligt samles en hærstyr
ke ved grænsen mod hertugdømmerne
og på Als.
Den 55-årige oberst Hans Hedemann
blev udnævnt til general og chef for den
samlede militære styrke. Som stabschef
valgte Tscherning den unge kaptajn V.
H. Frederik Læssøe.
Allerede den 28. marts kunne de før
ste tropper afgå fra København, og den
31. marts var hærens hovedstyrke på 8
bataljoner infanteri, 14 eskadroner rytte
ri, 3 batterier med i alt 24 kanoner samt
et ingeniørdetachement samlet ved Kol
ding, hvor general Hedemann overtog
kommandoen. Den anden hærstyrke,
som fik navnet »Slesvigske venstre flan
kekorps« under kommando af oberst
Frederik A. Schleppegrell, var fra Kor
sør overført til Als. Det bestod af fem
bataljoner infanteri, to eskadroner rytte
ri og et batteri med seks kanoner. Den
samlede hærstyrke udgjorde ca. 10.500
mand.
Der blev også i hast udrustet en ræk
ke flådefartøjer, som afgik til farvandet
ved Als og Flensborg Fjord til støtte for
hæren.

Den danske hær og den slesvig-holstenske
oprørshær går i stilling
De første dage i april rykkede den dan
ske hovedstyrke fra Kolding frem gen
nem Nordslesvig over Haderslev mod
Aabenraa. Den 5. april fik den forbindel
se med flankekorpset, som samtidig var
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Maleri af kampene ved Bov. På maleriet bringes den dødeligt sårede v. Hegermann-Lindencrone bort.
Foto: Bov Museum.

rykket fra Als frem gennem Sundeved.
Hæren indtog nu midlertidige stillinger
og gik i kantonnement i et område, som
strakte sig fra Flensborg Fjord over Sun
deved, nord om Hostrup Sø til Aaben
raa og Tinglev. Hovedkvarteret blev op
rettet i Aabenraa.
Den danske hærstyrke var inddelt i
følgende kampenheder:
Avantgarden med oberstløjtnant Magius som chef var sammensat af 12. in
fanteribataljon, 3. jægerkorps, 1 husar
eskadron og 4 kanoner.
Avantgarden var indkvarteret i Ho
strup, Stubbæk, Ensted, Røllum og Torp.
1. Brigade under oberst O. Chr. S. V.
Bülow bestod af 1., 2. og 11. infanteriba
taljon. Brigaden var indkvarteret i
Aabenraa og nærmeste omegn.
2. Brigade under oberst Meyer bestod
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af 4. og 7. infanteribataljon og var ind
kvarteret på Løj tland.
Flankekorpset under kommando af
oberst Schleppegrell var sammensat af
5., 9. og 10. infanteribataljon, 1. og 2.
jægerkorps, 2 eskadroner dragoner og 1
batteri med 6 kanoner. Korpset var ind
kvarteret forskellige steder på Sunde
ved.
Kavaleribrigaden under general Wedell
bestod af 8 eskadroner dragoner og 1
batteri med 4 kanoner. Brigaden havde
kvarter i Tinglev.
Reserven. De enheder af hovedstyrken,
som ikke indgik i brigadeinddelingen,
udgjorde en reservestyrke, bestående af
infanteri, rytteri og et antal kanoner.
Den slesvig-holstenske oprørshær be
stod den 25. marts hovedsageligt af de
regulære tropper fra de slesvig-holstenSØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 4-98

ske garnisoner, som havde sluttet sig til
oprøret. Det drejede sig om 4 infanteri
bataljoner, 2 jægerkorps, 2 dragonregi
menter og 2 feltbatterier - ialt ca. 2.500
mand. Dertil kom en række frivillige
korps af studenter og andre civile. I de
følgende dage indkaldte den provisori
ske regering hjemsendte tidligere årgan
ge. Den samlede oprørshær, som sidst i
marts og de første dage i april gik i stil
ling i og omkring Flensborg, udgjorde
dermed ca. 6.500 mand. Prinsen af Nør,
som selv havde kommandoen over op
rørshæren, opholdt sig i Rendsborg, og i
hans fravær havde oberst Krohn kom
mandoen med hovedkvarter i Flensborg.

Styrkerne indtager de endelige stillinger for
ud for kampen
Tidligt om morgenen den 8. april brød
de danske hærstyrker op fra de midlerti
dige kantonnementer og gik i stilling
følgende steder:

Avantgarden og reserven i Bommerlund, 1. brigade i Perbøl og Vilsbæk, 2.
brigade i Holbøl og Holdbi, kavaleribri
gaden i Medelby. Flankekorpset rykke
de frem til Hokkerup, Bækken og Rinke
næs med forposter i Hønsnap og Kidskelund. For at sikre indsejlingen til
Flensborg fjord og for at skabe usikker
hed hos den slesvig-holstenske hærle
delse var der allerede den 6. og 7. april
fra flankekorpset blevet overført fire
kompagnier infanteri og to kanoner med
dampskibet »Hekla« til halvøen Holnæs.
Den slesvig-holstenske oprørshær be
fandt sig den 8. april i forsvars-stillinger
nord og vest for Flensborg i en bue, som
strakte sig fra Flensborg fjord over Kruså,
Bov-Nyhus, Harreslev, Ellund til Han
ved. Som støttepunkt for højre fløj hav
de man udnyttet de gunstige terrænfor
hold ved Kruså og Kobbermølle. Her
var en styrke på ca. 1.200 mand gået i
stilling under kommando af kaptajn Mi-

Kanonkugler fra slaget ved Bov indmuret i havem ur ved Hærvejen 1, Bov. Foto: N. P. Limd-Jensen.
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chelsen. Styrken var sammensat af et jæ
gerkorps, et infanterikompagni, en de
ling dragoner og fire kanoner foruden
frivillige studenter og andre civile.
I centrum ved Bov og Nyhus havde
oberstløjtnant Baudissin kommandoen
over en infanteristyrke på ca. 1.200 mand

og fire kanoner.
Venstre fløj ved Harreslev var besat
med to infanterikompagnier, en eska
dron dragoner, to kanoner og et korps af
frivillige - ialt ca. 900 mand under kom
mando af kaptajn Schmidt.
Ved Hanved og Ellund var der poste-

Mindesten på Bov
kirkegård for kap
tajn v. HegennannLindencrone. Foto:
N.P. Lund-jensen.
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Kampe ved Krusd-skoven under slaget ved Bov. På billedet ses danske orlovsfartøjer beskyde de slesvigholstenske styrker. Litografi efter tegning af Niels Simonsen fra 1848.

ret 41/2 eskadron rytteri under oberst
løjtnant Fürsen-Bachmann og desuden
et korps på ca. 400 frivillige.
Reserven i Flensborg talte ca. 600
mand, og en styrke på ca. 1.900 mand
var sendt til Lyksborg for at imødegå et
angreb fra de danske tropper på Holnæs.
Den danske hærs angrebsplan
Den 8. april om eftermiddagen samlede
general Hedemann alle afdelingskom
mandører til krigsråd i Bommerlund kro.
Her modtog de ordrer for angrebet den
næste dag efter følgende slagplan:
To bataljoner og to kanoner af flanke
korpset skulle ved skinangreb søge at
fastholde den fjendtlige højre fløj ved
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 4-98

Kruså og Kobbermølle. Resten af flanke
korpset og avantgarden skulle angribe
Bov. Samtidig med angrebet på Bov skul
le 1. brigade fulgt af 2. brigade rykke
frem vest for Bov mod Ellund og derfra
svinge mod øst og angribe den fjendtli
ge venstre fløj. Kavaleribrigaden skulle
fra Medelby rykke frem på infanteribri
gadernes højre fløj over Valsbøl og Ond
aften. Derfra skulle de tre brigader i for
ening afskære oprørshæren tilbagetoget
fra Flensborg.
Flåden skulle lægge sig ved Okseøer
ne og være parat til efter nærmere ordre
at gå ind i Flensborg havn.
Planen gik altså i sin enkelhed ud på
at fastholde fjendens højre fløj samtidig
med, at centrum blev angrebet, og der
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blev foretaget en omgående bevægelse
rettet mod fjendens venstre fløj, som man
anså for den svageste.
Kavaleribrigadens omgående bevæ
gelse blev dog opgivet allerede den 8.
april om aftenen, fordi general Wedell
havde bragt i erfaring, at landsbyen Vals
bøl var besat af flere kompagnier sles
vig-holstenske infanterister. I stedet blev
kavaleribrigaden trukket ind mod cen
trum ved Bov.

Kampen den 9. april
Det var en klar og kølig morgen, da 1.
brigade og avantgarden kl. 8 brød op fra
Bommerlund for at gå til angreb. 1. bri
gade gik vest for Bov i retning mod Frøs
lev, mens avantgarden gik direkte mod
Bov ad Oksevejen. Ved vejkrydset, hvor
Oksevejen skærer Tøndervejen, forme
redes angrebskæder, som rykkede frem
mod den nordlige udkant af Bov. Kap
tajn Hegermann-Lindencrone, der per
sonligt førte sit kompagnis angrebskæ
de, blev kampens første offer - dødeligt
såret af et skud. Herefter udviklede der
sig en heftig kamp i landsbyen, navnlig
omkring kirken, hvor kirkegårdsdiget
ydede god dækning. Slesvig-holstenerne blev efterhånden trængt tilbage til
byens sydlige udkant, hvorfra de hur
tigt fortrak over Rønsdam til broen over
Krusåen - det såkaldte Nyhuspas. Avant
gardens kanoner beskød det flygtende
infanteri fra bakkerne sydøst for Bov,
men måtte snart rette ilden mod de
fjendtlige kanoner, som svarede igen fra
højderne ved Nyhus.
Schleppegrells flankekorps var imid
lertid rykket frem øst for Bov, og et bat
teri med fire kanoner blev sendt frem til
forstærkning på bakkerne øst for Bov.
Kl. 11 stod avantgarden syd for Bov,
og 12. bataljon fik ordre til at rykke frem
ad Bov-Nyhusvejen (nu Rønsdamvej) for
at angribe Nyhus. Samtidig sendtes flan
kekorpset over Oldemorstoft og Haralds90

dal for at omgå den fjendtlige stilling
ved Nyhus.
Avantgarden satte sig uden vanske
ligheder i besiddelse af Nyhus, idet den
slesvig-holstenske centrumstyrke for
ikke at blive omgået af flankekorpset
havde trukket sig tilbage til Møllebak
kerne nord for Flensborg. Avantgarden
kunne derefter rykke frem mod Flens
borg over Klus.
1. brigade var kl. 11 nået midtvejs
mellem Ellund og Harreslev og gik nu
til angreb mod Harreslev, hvor den stød
te på stærk modstand. Alle indfaldsveje
var barrikaderede med vogne og boha
ve, og først efter hårde kampe blev slesvig-holstenerne drevet tilbage til Marieskoven og et teglværk øst for Harreslev.
Den del af flankekorpset, som havde
til opgave at føre skinangreb mod Kruså,
fulgte efter, da den fjendtlige højre fløj
trak sig tilbage mod Flensborg, efter at
Nyhus og Harreslev var opgivet.
Under tilbagetrækningen blev de ved
Wassersleben beskudt af de danske flå
defartøjer på Flensborg fjord.
De slesvig-holstenske oprørsstyrker
var nu overalt drevet tilbage mod Flens
borg, og under de danske troppers ind
rykning i byen opstod der heftige kam
pe flere steder, navnlig omkring et jern
støberi i Nystaden.
Kl. 14.30, efter kun seks timers kamp,
var al modstand ophørt, og den danske
hær kunne rykke ind i Flensborg, mens
oprørshæren fortrak mod Slesvig og
Mysunde.
De danske tab i kampen var 15 døde
og 77 sårede. Slesvig-holstenernes tab
var 36 døde og 121 sårede. Der blev ta
get ca. 1.000 fanger, hvoraf hovedparten
samme dag blev indskibet og overført til
København, hvor de blev indlogeret på
to linieskibe.1)

Efter kampen
Ser man på årsagerne til den forholdsvis
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 4-98

Efter slaget ved Bov holdt Frederik VII i spidsen for fodgarden sit indtog i Flensborg, hvor han blev
hyldet af byens dansksindede indbyggere. Illustration: Vilh. Holst: »Felttogene 184S, 49,50«.
letkøbte danske sejr i slaget ved Bov, var
hovedårsagen den slesvig-holstenske
hærs talmæssige underlegenhed, mang
lende organisation og en række fejlagti
ge dispositioner fra ledelsens side. Oberst
Krohn havde fra Flensborg flere gange
orienteret Prinsen af Nør om den uhold
bare stilling over for den større og langt
bedre organiserede danske hær. Men
først da prinsen ved middagstid den 9.
april kom til Flensborg, gav han tilladel
se til tilbagetrækning. Selv om prinsen
senere søgte at fralægge sig ansvaret,
gav befolkningen alene prinsen skylden
for nederlaget.
Når den danske hær på trods af den
overbevisende sejr ikke nåede den plan
lagte hensigt med kampen, den fuldstæn
dige nedkæmpelse af oprørshæren, må
det tilskrives de danske militære lederes
manglende erfaring i løsning af en så
omfattende opgave. Når det f.eks. lyk
kedes hovedparten af oprørshæren at
undslippe mod syd, så skyldtes det især,
at kavaleribrigaden ikke blev anvendt
som forudset i planlægningen.
Efter kampen ved Bov rykkede den
danske hær frem til stillinger ved Sles
vig. Men den 23. april gik den reorganiSØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 4-98

serede slesvig-holstenske hær, nu støttet
af preussiske tropper, til angreb ved Sles
vig, og den danske hær måtte splittet
fortrække til Als og Fyn, mens de preus
siske tropper under general Wrangel be
satte Slesvig og store dele af Jylland.
Litteratur
Otto Waupell: »Krigen 1848«, København
1863.
N. P. Jensen: »Den første slesvigske krig 184850«, København 1898.
Jens Johansen: »Hovedbegivenhederne i Den
første slesvigske krig«, København 1946.
»Treårskrigen 1848-49-50«, bd. 1, Tøjhusmusect 1948.
M. Rvefcldt: »Kampen ved Bov«, i: Folkung
1948 nr. 2.
Werner Frölich: »Das Treffen bei Bau«, Flens
burg 1887.
F. C. Rode: »Kriegsgeschichte Schleswig-Hol
steins, Der Feldzug 1848, Das Gefecht bei
Bau«, 1935.
Noter
l)Der er i kilderne ikke fuld overensstem
melse mellem de angivne tal for bl.a. mili
tære styrker og antallet af faldne, sårede og
tilfangetagne. Artiklens talangivelser må
derfor tages med forbehold.
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Erindringsglimt fra slaget ved Bov
Der findes ganske få skildringer afslaget ved
Bov. En del af disse findes i »Dengang jeg
drog af afsted« udgivet i forbindelse med
mindefesten for 1848 i Rosenborg have i
1898. Mange af erindringerne er stærkt præ
get af den nationale stemning på dette tids
punkt. Her er gengivet et par af de mere
nøgterne erindringer.

Den lille hornblæser
Af F. W. BODIN

Jeg rykkede fra København den 1. april
1848, som 14-årig hornblæser med den
glade tanke, at det var en fornøjelsesrej
se, og alt gik også glædeligt. Vi blev kørt
Sjælland igennem, men jeg fik snart at
vide, at det ikke var fornøjeligt altsam
men.
Allerede den 9. april rykkede vi ud
fra Gråsten. Da vi var kommet omtrent
en halv mil ud, begyndte de at skyde,
men det forekom mig som en af de hjem
lige manøvrer, så det gode humør var
endnu tilstede, men da vi kom længere
frem, faldt humøret.
Jeg sprang over et gærde og faldt lige
over en død soldat, en af de fjendtlige.
Han havde fået en kugle i panden, da
kan jeg ikke nægte andet, end at der
ligesom vendte sig noget inden i mig,
men det gik snart over, da der hurtig
fulgte mange døde og sårede efter.
Hvad, der gjorde et mægtigt indtryk
på mig, var, da jeg stod med bataljonen
på Flensborggade, og de fangne friskaremænd drog forbi os under streng be
vogtning af vore jægere. Jeg havde ofte
læst røverhistorier og om røverdragter;
disse friskaremænd var klædt således.
En skiden bluse med en rem eller et tov
om livet, en grå bulchat med en hanfjer i,
sværtede i ansigtet og mange blodige,
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nogle med armen i bind. Da blev jeg
næsten bange.
Jeg blev indkvarteret i en stor byg
ning tillige med min far. Vi blev anvist et
kvistværelse. Far måtte i tjenesteanlig
gende i byen, så jeg blev alene tilbage.
Jeg stod i gadedøren, da jeg ikke turde
gå i seng, før far kom, og det varede
længe. Jeg var bange for, at der skulle
ligge nogle af røverne skjult på loftet.
Jeg deltog i alle tre krigsår, men jeg
var aldrig mere bange.

Nordmand i krig
Af C. C. JUELL

Da jeg, der er norsk af fødsel, opholdt
mig i København i begyndelsen af 1848,
deltog jeg med stor interesse i de betyd
ningsfulde begivenheder: kong Christi
an VIII's død, kong Frederik VII's tron
bestigelse, i det store almindelige folke
tog til Christiansborg Slot samt i det sto
re møde i Casino. Dette havde til følge,
at jeg straks den 24. marts meldte mig
som frivillig hos daværende oberst R. v.
Bülow, der kommanderede 2. infanteri
bataljon for således efter evne at yde
min skærv i kampen for Danmarks ret
færdige sag mod oprørerne. Den følgen
de dag blev jeg optaget som overkom
plet nr. 1, og næste dag stillede bataljo
nen på pladsen ved jernbanen om mor
genen for at afgå til krigsskuepladsen.
Der var samlet tusinder af mennesker
for at tage afsked med slægt og venner,
og her betoges jeg af en inderlig vemo
dig følelse, thi midt i den store begej
string, der her kom frem, følte jeg mig så
uendelig ene og forladt - thi min beslut
ning var kommet så hurtig, at ingen af
mine bekendte anede min afrejse uden
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den Bülowske familie, der jo var tilste
de. Dog denne følelse af forladthed var
hurtig forsvundet under den almindeli
ge begejstring, der her blev lagt for da
gen fra alle sider, da afskeden slog, og vi
drog bort for at kæmpe for ære og ret,
beredt til at ofre livet for konge og land.
Så oprandt da den 9. april, hvor den
danske arme skulle modtage sin blod
dåb! Stor og gribende er en sådan dag ved tanken om, hvad den vil medføre,
hvor mange af dem, der om morgenen
drager frejdigt ud, endnu inden aften
har måttet lade sit liv eller blive lemlæ
stede; men heldigvis varer disse betragt
ninger heller ikke længe, thi når først
kuglerne piber om ens øren, er de hur
tigt forsvundet, og man går frejdigt frem
ad, overladende sin skæbne i forsynets
hånd. Et meget stærkt indtryk gjorde
det imidlertid på mig, da vi under frem
rykningen stødte på en kaptajn i dansk
uniform, der lå og vred sig af et skudsår.
Han hørte til en af de bataljoner, der
havde ligget i garnison i Rendsborg, og
som desværre havde ladet sig vildlede
af hertugen af Augustenborgs løgnagti
ge proklamation om den danske konges

ufrihed og andre usandheder, og der
ved var gået over til oprørernes rækker.
Under den senere stående kamp ved
Kobbermøllen blev jeg såret og blev nog
le dage derefter ført til det på Augusten
borg oprettede lazaret, hvor jeg lå i en
sidepavillon. Så kom Hans Majestæt
Kongen en dag derover for at hilse på
sine sårede soldater, og jeg sad i sengen
for at se derpå, da jeg jo ikke turde vente
noget besøg af Hans Majestæt. Men stor
og glædelig blev min overraskelse, da
jeg pludselig så Hans Majestæt styre
tværs over pladsen hen imod pavillo
nen, hvorpå døren blev slået op, og Hans
Majestæt med følge kom ind og med sin
bekendte velvilje erkyndigede sig om mit
befindende og allernådigst tilføjede, at
dersom der i fremtiden måtte være no
get ønske, jeg nærede, da skulle jeg kom
me til ham dermed. Jeg anede ikke den
gang, at dette kongelige tilsagn skulle
blive til virkelighed, idet jeg efter slaget
ved Isted henlå på et toårigt sygeleje, der
havde til følge, at jeg i 1852 som invalid
måtte søge min afsked, hvorpå jeg i 1857
blev udnævnt til slotsforvalter på Frede
riksberg Slot.

Mindesten på Flensborg
gamle kirkegård over de
danske soldater, der faldt
i slaget ved Bov rejst af
borgerne i Flensborg.
Mindesmærket er udført
af den danske stenhug
germester i Flensborg H.
A. Klewing. Illustraion:
Institut for Sønderjysk
Lokalhistorie.
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1848 i dansk historiemaleri
Af INGE ADRIANSEN og BIRGIT JENVOLD

De danske kunstnere blev i 1848 stærkt krigs
begejstrede, og mange af dem meldte sig som
frivillige eller fulgte slagene tæt som tegne
re. Artiklen opridser baggrunden for den
store interesse for krigen blandt tidens male
re og viser eksempler på de billeder, der kom
ud af deres medleven og deltagelse.
Fædrelandsfølelsen, der bølgede gennem
befolkningen under treårskrigen, fik også
godt fat i de unge kunstnere. Det euro
pæiske kunstliv var i disse år præget af
nationale strømninger, der bl.a. kom til
udtryk gennem interessen for fædre
landshistoriske motiver og for landskabs
maleri. Historiemaleriet var en højt værd
sat genre, hvilket naturligvis befordrede
engagerede billedkunstneres lyst til at
beskæftige sig med den aktuelle krig i
deres arbejde med samtidshistoriens væ
sentlige emner. Det danske kunstliv var
desuden stærkt påvirket af kunsthistori
keren N. L. Høyens visioner om, at kunst
nerne skulle stræbe efter at skabe en sær
lig dansk kunst, der kunne udtrykke fol
kets sjæl og beskrive nationens karakter
på en måde, der ville appellere til mange
og dermed medvirke til at vække natio
nalfølelse og fædrelandskærlighed.
Den nationale begejstring, »ånden fra
48«, fik mange unge billedkunstnere til
at melde sig som frivillige soldater alle
rede i de første krigsdage, og de tog
naturligvis blyant og skitsebog med sig i
felten. Som aktive krigsdeltagere havde
disse malere dog begrænsede mulighe
der for at udøve deres erhverv, men ad
skillige lavede skitser, der efter hjem
sendelse og i årene efter krigen blev brugt
som forlæg til større malerier. Blandt de
frivilliges tegninger er mange, der giver
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et godt indtryk af soldaterlivet i de fre
delige stunder, men også slagscener hastigt skitseret eller nedfældet i erin
dringen - havde de kæmpende kunstne
re gode forudsætninger for at gengive
medrivende og virkelighedstro.
En række kunstnere fik Krigsministe
riets tilladelse til at følge hæren som teg
nere, hvilket gav gode muligheder for at
skildre krigen og dens vilkår på nært
hold, idet disse »reportagekunstnere«
kunne færdes frit blandt de forskellige
hærenheder og dermed opsøge begiven
hederne, hvor de var at finde. Mange af
deres billeder blev reproduceret og der
med alment kendte i den brede offent
lighed, som fulgte krigen opmærksomt.
Inden pressen blev kulørt, og fotografiet
kom frem, blev danskernes billedbehov
fra aktuelle begivenheder af stor natio
nal betydning dækket af grafiske blade,
der undertiden blev solgt i serier. Det
var dels træsnit, dels litografiske gengi
velser af kendte kunstneres dugfriske
tegninger og malerier. Mange af maleri
erne er siden endt på Frederiksborgmuseet og andre museer, og de opleves i
dag som nogle af de bedste danske krigs
billeder, malet af kunstnere med stort
personligt engagement. Mange havde
oplevet krigen på egen krop og sjæl - og
ikke alle var kommet uskadte hjem.
Krigsbillederne fra 1848 er samtidshi
storie fra guldalderen i dansk kunsthi
storie - den store glanstid med mange
fremragende kunstnere, hvis ofte idylliserede fortolkninger af hverdagsmoti
ver og landskaber i dag er kendt og el
sket langt ud over landets grænser. Krigs
billederne kan man næppe tillade sig at
kalde idylliske, men de er dog fuldstænSØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 4-98

Nikolai Habbe (1827-1889): Reservesoldater fra 1848 på marchen. 1851. 64 x 79 cm. Det Nationalhi
storiske Museum på Frederiksborg.
dig i tråd med tidens øvrige billedkunst.
Selv i slagscener, hvor man må have be
fundet sig i et inferno, forekommer en
del af billederne at være for stilfærdige
eller nærmere sagt for pæne.
Fornemmelsen af pænhed kan have
forskellige årsager, heriblandt den enkle
og malertekniske, at billederne blev
komponeret harmonisk inden for en bil
ledramme i en stringent stil, der ikke var
til store følelsesudbrud. Ligeledes har
mange af scenerne et reportagepræg, der
giver det indtryk, at malerne havde gen
givet virkeligheden så tro som muligt.
Hvis man tager et vue over den store
mængde billeder fra krigen, kan de kort
karakteriseres som formelt og indholds
mæssigt velordnede, præcise og pæne.
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Kunsten stemte således overens med den
danske selvforståelse og var dermed po
litisk korrekt. Naturligvis, for ellers var
billederne næppe blevet til!

Nikolai Habbe (1827-1889): Reservesoldater
fra 1848 på marchen. 1851. 64 .v 79 cm. Det
Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg.
»Ånden fra 48« er blevet levendegjort i
dette billede, som viser reservister på vej
til fronten. Habbe var ikke selv aktiv
krigsdeltager, og dette er nok grunden
til, at han malede klichéagtige forestil
linger om bondeland og soldaterliv. Ma
leriet viser tapre landsoldater, der dra
ger glade og syngende til fronten. I vej
kanten knæler en køn bondepige med
svulmende barm, som skænker læsken95

de drikke til dem. Den lille hornblæser
er også med, og han er så ivrig, at han
kommer til at stikke hele hovedet ned i
mælkespanden. Bonden, der kører vog
nen, svarer næsten til Holbergs Jeppe,
en dorsk fyr, der endnu ikke er blevet
grebet af tidsånden. I baggrunden kro
nes bakkekammen af en kæmpehøj, for
det hørte næsten uvægerligt med til en
hver romantisk gengivelse af fædrelan
det. Motivet kendes i flere udgaver fra
Habbes pensel, og Frederiksborgmuseet
købte dette billede fra læge F. Djørup.
Kontrasten fra den gemytlige scene til
krigens barske virkelighed var overor
dentlig stor, men lægen har tilsynela
dende foretrukket skildringen af de mun
tre soldater, der drog i kamp. I hvert fald
købte han allerede billedet i 1851.

Frederik Vermehren (1823-1910): Reserve
soldatens afsked med sin familie. 1849. 27 x
38 cm. Det Nationalhistoriske Museum på
Frederiksborg
Maleren Frederik Vermehren var en af
de mange frivillige, der meldte sig til
tjeneste sammen med bondesoldaterne
ved krigsudbruddet i 1848. Han var kun
aktiv soldat det første krigsår, for mili
tærtjenesten med de lange pauser mel
lem slagene passede ikke til hans tempe
rament. Vermehren nåede dog at opleve
tilstrækkeligt af krigens vilkår til at kun
ne skildre den i billeder efter sin hjem
komst. Han malede ikke hurra-patrioti
ske scener, men forsøgte at gengive no
get af krigens pris som i denne skildring
af den tunge afsked fra hjemmet, før
reservisten skal ud til fronten. »Ånden

Frederik Vermehren (1823-1910): Reservesoldatens afsked med sin familie. 1849. 27 ,v 35 cm. Det
Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg.
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Niels Simonsen (1807-1885): Wiirtzeus dragoner tilbageerobrer to kanoner i slaget ved Slesvig den
23. april 1848. Udført 1849. 21 x 32 cm. Det Nationalhistoriske Museum pa Frederiksborg.
fra 48« anes kun i den lille søn, der står
og vifter med et dannebrogsflag. Bille
dets stemning kan tolkes som trykkende
og ildevarslende. Det er familiefaderen
og forsørgeren, som her må tage afsked
med sin mor, hustru og børn. På kisten
ligger kasketten og venter, og på gulvet
står hele oppakningen. Om et øjeblik er
han ude på landevejen på vej til fronten.
Det stilfærdige motiv blev populært i
samtiden, og Vermehren har malet det
flere gange, bl.a. ejede biskop D. G. Mon
rad, der var konseilspræsident i 1864, et
eksemplar. Billedet her beholdt Vermeh
ren selv, måske til minde om sine solda
terkammerater, og det blev købt af Frederiksborgmuseet på hans dødsboauk
tion.

Niels Simonsen (1807-1885): Würtzens dra
goner tilbageerobrer to kanoner i slaget ved
Slesvig den 23. april 1848. Udført 1849. 21
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x32 cm. Det Nationalhistoriske Museum pa
Frederiksborg
Simonsen skildrer her en scene i slaget
ved Slesvig i 1848. Påskesøndag, den 23.
april, stod der et slag vest og syd for
Slesvig. Det endte med dansk nederlag
og tilbagetrækning, men flere enkelte
episoder vidnede om dansk heltemod
og dristighed. Ved Husby var danske
artillerister kommet i knibe og sendte
bud til rytterbrigaden efter hjælp. Den
kom i skikkelse af ritmester Würtzen og
hans fynske dragoner, der blev opildnet
af hans tilråb »Fremad børn!«. De fik de
to danske kanoner reddet, men under
tilbagetrækningen kom dragonerne i
svær kamp. Würtzens hest snublede, han
styrtede til jorden, men kom atter i sad
len og fik hugget sig vej gennem de
preussiske styrker til trods for heftig be
skydning af haubitzere. Midt i billedets
hektiske kamptummel kommer ritme97

Jørgen Sonne (1801-1890): Angrebet den 5. juni fra Dybbøl Bjerg mod Dybbøl by. Udført 1849. 96 x
142,5 cm. Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg.
steren frem i blå våbenfrakke og med
sablen hævet til hug, mens de fremad
stormende fynske dragoners røde uni
former lyser op i støv og krudtrøg.
Simonsens skildring af kampen blev
især kendt gennem et litografi udført af
Ad. Kittendorph og udsendt både i sort/
hvid og koloreret udgave. Motivet ind
gik i serien »Krigen i Slesvig« efter male
rier af Niels Simonsen, der var dramati
ske begivenheder fra det første krigsår,
som først var gengivet i oliemalerier,
dernæst omsat i litografier. Subskripti
onsindbydelse på »Krigen i Slesvig« blev
annonceret i Berlingske Tidende i febru
ar 1849.

Jørgen Sonne (1801-1890): Angrebet den 5.
juni fra Dybbøl Bjerg mod Dybbøl by. Ud
ført 1849.96 x 142,5 cm. Det Nationalhisto
riske Museum på Frederiksborg Slot
Den 5. juni 1848 var det kongen af Han
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novers fødselsdag, og de preussiske trop
per ville gerne give ham en fødselsdags
hilsen i form af en sejrrig træfning på
Dybbøl Bjerg, hvor der var opstillet dan
ske forposter. Men den planlagte fordri
velse af de danske tropper tilbage til Als
mislykkedes. Dybbøl Bjerg og landsby
en Dybbøl blev tappert forsvaret. Vi ser
her det øjeblik, hvor danske infanteri
ster stormer frem mod en brændende
gård i Dybbøl Østen, mens forvildede
husdyr farer af sted, og en trofast hund
vogter over indbo fra det brændende
hus. For at forøge dramatikken falder en
anskudt stork, der nok skal erindre om
den fredfyldte hverdag, ned i flammer
ne. Yderst til højre bag et stendige er der
fjendtlige soldater med pikkelhuer, nog
le af dem skyder på danskerne.
Hele sceneriet fremstår melodrama
tisk og kan minde om teatertorden. For
klaringen er antagelig, at Sonne endnu
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 4-98

ikke havde oplevet krigen, da han arbej
dede med motivet, og derfor måtte ska
be billedet ud fra andres beskrivelser.
Der er et spring herfra til hans senere
skildringer fra treårskrigen, som blev
langt mere realistiske, da han så krigen
med egne øjne. I øvrigt forekommer hans
skildringer af livet bag fronten bedre end
hans egentlige slagscener.
Jørgen Sonne (1801-1890): Feltvagt i det
Slesvigske ved Hannnelev i 1848. Tidlig mor
gen. Udført 1851. 71 x 107 cm. Den Hirschspmngske Samling
Billedet viser en karakteristisk situation
under treårskrigen, der som de fleste kri
ge medførte lange, kedsommelige vagt
tjenester. 1 dagene den 23.-29. juni del
tog 6. Dragonregiment i forposttjenesten
vest for Haderslev omkring landsbyer
ne Styding og Hammelev. Vi ser de træt
te dragoner og deres hvilende heste, der
ligger i skjul i hjørnet af en mark, omgi
vet af levende hegn. Til højre står en

officer med kikkert og spejder efter
fjendtlige tropper, og på bakketoppen
bag de sovende kammerater tegner silhouetterne af to udkigsposter sig præ
cist mod den klare morgenhimmel. Den
matte og fredfyldte stemning i det me
get harmonisk komponerede billede sæt
tes netop i relief af de vågne aktører,
som på stilfærdig og dog tydelig vis gi
ver os indblik i, at den kølige sommer
morgens idyl nok ikke varer ved.
Jørgen Sonne var fra slutningen af juni
1848 i felten som officiel bataljemaler, og
han lavede en minutiøs akvarel på mar
ken i Hammelev som forarbejde til dette
maleri, der blev udført i atelieret i Kø
benhavn i 1851 og gentaget i 1854. Også
detailstudier af de sovende dragoner
kendes fra hans hånd. Sonne var en om
hyggelig og troværdig gengiver af mili
tærlivet, når han - som i dette tilfælde kunne gå ud fra egne iagttagelser i fel
ten.

Jørgen Sonne (1801-1890): Feltvagt i det Slesvigske ved Hannnelev i 1848. Tidlig nungen. Udfort
1851. 71 x 107 cm. Den Hirschsprnngske Samling.
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Det var et deiligt Slag...
Om treårskrigens sange
Af ELSEMARIE DAM-JENSEN

Treårskrigens begivenheder gav stof til man
ge nye danske sange og viser. Museumsin
spektør Elsemarie Dam-Jensen har set på
treårskrigens sangrepertoire.
»Store begivenheder i folkets liv følges
gerne op af et forstærket udbud af san
ge, formidlet af forskellige veje. Under
treårskrigen falbødes skillingstryk i en
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Den danske Invalid. Et eksempel på en skil
lingsvise, der beretter om, hvor galt det kun
ne gå under treårskrigen.
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stadig rindende strøm... Den håndskrev
ne visebog, ført af soldaten i felten eller
pigen derhjemme, kom i anvendelse un
der indtrykket af oplevelsen eller sav
net; vi får gennem de falmede blade et
indtryk af tidens yndlingssange og de
følelser, »den danske menigmand«
(Grundtvigs udtryk) også søgte at ud
trykke i sine egne jævne poesier.«
Sådan omtaler sanghistorikeren Karl
Clausen treårskrigens sange. Viserne var
ét aspekt af treårskrigens sanglige ud
foldelser, men repertoiret rummede
mange andre typer sange.
Jeg vil i det følgende beskæftige mig
med en række af disse sange og viser.
Sangsituationer
Erindringslitteraturen og brevene vrim
ler ikke ligefrem med hentydninger til
sangaktivitet; men af og til støder man
på henvisninger til sangoplevelser, og
man har også bevaret en række slidte,
håndskrevne visebøger og tilsvarende
trykte sangbøger, der kan fortælle os
noget om datidens sang, både blandt sol
daterne i felten og hjemme i familiens
skød.
Sangsituationen var, dengang som nu,
afgørende for, hvad man sang.
Marchen og sejrsoptoget krævede én
slags sange, pigens nynnen over kød
gryderne eller soldatens sang ved kam
meratens sygeleje på lazarettet fordrede
naturligt ganske andre sange.
Repertoiret
Repertoiret kan vi læse i indholdsforteg
nelser til tidens trykte sangbøger. I Det
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Kong Frederik den Syvendes Revne over Hæren ved Vede. Stik udgivet af Bing og Ferslev som
illustration til visen »Vel mødt igjen, Kong Frederik«.

kongelige Biblioteks Småtrykssamling
eller Dansk Folkemindesamling finder
vi skillingstrykkene. Endelig kan vi gå
til arkiverne og finde de håndskrevne
visehefter. Gennem sådanne søgninger
kan vi få en fornemmelse af udbuddet af
sange.
I begyndelsen af 1800-tallet var det at
synge noget, der hørte skolen og kirken
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til. Den folkelige fællessang, som vi ken
der den i dag, opstod først i 1830'erne til
1840'erne. Men netop en krigssituation,
som krævede sammenhold - også på
tværs af sociale skel - satte gang i sang
aktiviteten.
De fleste danskere med en smule
kendskab til treårskrigen vil umiddel
bart tænke på »Dengang jeg drog af-
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sted«; men der var mange andre sange.
Jeg vil begynde i den officielle ende af
repertoiret, og så bliver det mere lystigt
undervejs!

Soldatersalniebøger
Der kendes flere soldatersalmebøger fra
perioden. Én af dem er »Udvalgte Psal
mer for danske Krigere«, trykt i 1848 hos
blandt andre kongelig bogtrykker Bian
co Luno, København.
Denne lille samling indeholder 43 sal
mer og er en typisk brugsbog uden dik
kedarer, det vil sige: ingen indholdsfor
tegnelse, intet forord eller register, in
gen angivelse af udgiver, forfatter eller
komponist til de enkelte salmer - kun
selve teksten. Men udvalget afspejler ty
deligt, hvad soldaten havde brug for:
salmer om nåde og frelse, f.eks. »Befal
du dine Veie«, »Guds Ord det er vort
Arvegods« samt deciderede kampsal
mer, hvoraf flere må være skrevet til
lejligheden: »Gjør Alting klart ombord
til Slag« (en salme specielt for marinen)
og »I Krigens vilde Lue, O Herre, styr
vort Sværd!«
Repertoiret må være et udtryk for,
hvad hærledelsen/regeringen mente,
soldater i kamp havde brug for, natur
ligt nok tekster der omhandlede solda
tens egen situation.

Fædrelandssange
Allerede fra omkring 1840 var man be
gyndt at synge nationale sange ved of
fentlige møder rundt omkring i kongeri
get. I Sønderjylland var det endnu kun i
isolerede tilfælde, for eksempel i forbin
delse med Skamlingsbankemøderne
midt i 1840'erne.
Hidtil havde man stort set klaret sig
med ældre sangbøger, præget af oplys
ningstidens tankegods; men behovet for
tidssvarende sangbøger var der. En af
de sangbøger, der kom frem under tre
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årskrigen, kom til at spille en stor rolle
også i tiden mellem krigene.
Det var Grundtvigs svigersøn, P. O.
Boisen, der med »Nye og gamle Viser af
og for danske Folk« (1. oplag 1849) ram
te plet med en sangbog, der i høj grad
tog udgangspunkt i treårskrigens sange.
Sangbogen er delt op efter de enkelte
krigsår, i 3. udgave fra 1852 indeholder
afsnittet om 1848 14 sange, 1849 har 17
sange og 1850 igen 14 sange. Desuden er
der »almindelige« fædrelandssange (her
af mange af Grundtvig), kæmpeviser
samt et afsnit med titlen »Kamp- og LeirSange samt lystige Smaaviser«, som rum
mer endnu flere soldaterviser fra treårs
krigen.
Under krigen udkom også flere mere
eller mindre officielle sangblade. Ét af
dem, »12 Danske Sange«, viser tydeligt
blandingen af det nationale repertoire
og de deciderede soldatersange.
Samtidig fornemmer man også de
etablerede digteres forsøg på at ramme
den muntre tone fra skillingsviserne
(f.eks. Hostrups og Adolf von der
Reckes sange). Heftet »12 Danske San
ge« rummer følgende titler:

1. Dengang jeg drog afsted (Faber)
(»Den tapre Landsoldat«)
2. Holmens faste Stok (»Sang for Flaaden«)
3. Den Tydsker han er saa forvoven en
Krop (Hostrup) (»Matrossang«)
4. Gutter ombord! (Recke) (»Sømands
hilsen«)
5. Paaskeklokken kimed mildt (Ploug)
(»Slaget ved Slesvig«)
6. Dansken har Seier vundet, hurra! hur
ra! (»Kampen ved Fredericia«)
7. Kong Christian stod ved høien Mast
(Ewald)
8. Vel mødt igjen, Kong Frederik! (H. P.
Holst) (»Det skal ei skee!«)
9. Jeg kan ikke blive, jeg har ingen Ro
(»Den Frivillige«)
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10. Naar Hornet lyder, Trommen den
går (»Krigssang«)
11. Vift stolt paa Codans Bølge (Inge
mann) (»Dannebroge«)
12. Kongernes Konge (»Bøn for Dan
mark«)

Hens mei) Sufepolcn!

Hyldestsangen til Frederik Vil er kun én
ud af en lang række sange til kongen.
En anden sang går igen ved officielle
lejligheder, nemlig Laurids O. Koks Dannevirkevise fra 1695, »Danmark, dejligst
vang og vænge«. Den blev blandt andet
sunget under folkeoptoget i København
i marts 1848. Desuden er der eksempler
på hele sangcykler til brug i klubber som
Det skandinaviske Selskab.
Skillingsviser
Peter Fabers vise »Dengang jeg drog af
sted« er ofte omtalt, både i samtiden og
siden, fordi den ramte plet med hensyn
til de følelser både soldaten, kæresten,
forældrene - og resten af befolkningen havde.
Den udkom den 10. april 1848, allere
de dagen efter slaget ved Bov, og blev
solgt for 8 skilling, (4 eller 8 skilling var
det normale for en vise), »som Bidrag til
Menige og Underofficerers Efterladte«.
Skuespillerinden Johanne Louise Hei
berg skrev om visen:
»Jeg modtog den og satte mig straks
til klaveret for at spille melodien... og
sang til min jublende glæde »Den tapre
Landsoldat«. Aldrig glemmer jeg dette
øjeblik!... Enhver fremmed, der kom ind
ad døren måtte høre den, og alle elektri
seredes som jeg af denne fortræffelige
sang.«
Treårskrigens soldater husker, at selv
preusserne sang den fra ende til anden!
Visens store popularitet har fået nogle
forfattere til at mene, at den fuldstæn
digt kvalte andre af krigens viser.
Det er nok overdrevet; men dens sto
re betydning ses blandt andet af, at den
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jens med Suleposen!
Skillingsviseforside.
Visen trykt hos Ernst Lund i København.

ofte citeres eller plagieres i andre viser.
Desuden bruges melodien til utallige af
tidens andre viser.
Skillingsviserne blev blandt andet
trykt i det Nissenske Bogtrykkeri på Vimmelskaftet i København. 1800-tallets mest
berømte skillingsvisefabrikant, Julius
Strandberg, havde først sin storhedstid i
1864-krigen. Han nåede kun at skrive en
enkelt vise, ifølge skillingsviseforskeren
lørn Piø hans allerførste, under selve tre
årskrigen. Det var en smædevise om den
tyske general Wrangel, sandsynligvis
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forfattet efter slaget ved Bov, april 1848.
På det tidspunkt var Strandberg 15 år
gammel!
Treårskrigens skillingsviser kan op
deles i forskellige grupper:
1. Avisviserne
De giver en orientering om de enkelte
slag, om populære generaler eller om
soldaterlivet generelt:

»Ja Stormen og Attaquen
Det var jo kun Plaseer
Men Livet i Barakken
Geneerte os lidt meer Der var vaadt - der var raat, Der var inte godt,
Og saa den Satans Flakken
Paa Forpost - Tænk Jer blot«.
(Fra visen »Landsoldatens Hjemkomst.
Goddag, goddag min Pige her har du
mig igjen«).
Mange af avisviserne handler selvføl
gelig også om danskernes sejre. Et godt
eksempel er Grundtvigs vise om slaget
ved Fredericia juli 1849, som udkom som
skillingstryk på melodien »Dengang jeg
drog afsted«:

»Det var et deiligt Slag,
Det var et deiligt Slag,
Det var en Sommerdag,
Ja, det var en Sommerdag,
Men det i Tydsken giøs,
Jeg tænker vist han frøs,
Fordi det gik grangiveligt
på Liv og Lemmer løs.
Kom nu igien, Vildtysker,
og trumf i Bordet, at
At Dansken ei tør sige
Kis-Kis til Tydskens Kat!
Til Kat vi siger: Kis!
Hurra for Frederis!
Hurra, Hurra, Hurra!«
Den opildnende tone er også fremher
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skende i et citat i en håndskrevet vise
bog, nedskrevet af den kendte sønderjy
ske historiker A. D. Jørgensens bror, As
mus Philip Jürgensen (i hans »Collecta
nea« fra 1852). Citatet stammer fra én af
de krigsviser, som soldaterne sang på
vej gennem Gråsten 1848:

»Avanser! Avanser!
Det er prægtigt at døe
Naar man slaas for sit Fædreneland
og sin Møe.«

2. Lejligheäsviser
Både professionelle skillingsviseprodu
center og lokale viseforfattere skrev vi
ser til særlige begivenheder.
Fra Als stammer »En Hyldestsang til
Civilguvernøren på Als, Kammerherre,
Oberst v. Riegels«.
Sangen, skrevet nytår 1849, lover
troskab mod guvernøren og kongen:
»Og Danmark er vor Moder
Og Dansken er vor Bror
Det er de største Goder
Vi veed paa denne Jord.«
Melodien er også lokal. Det er Kr. Karstensens Alssang »Af Österhavets Vove«,
en variation af tidens populære flagsang
»Vift stolt på Codans Bølge«. »Vift stolt«
blev brugt til en københavnsk lejligheds
vise: »De kjøbenhavnske Haandværkssvendes Velkomstsang til de danske Krigere. Vel
kommen her tilbage l tapre danske Mænd«.
Håndværkssvendene tog imod ved den
officielle velkomst til soldaterne i ho
vedstaden 1851.
3. Muntre og sentimentale viser
Angsten var et dagligt vilkår, både for
soldaten, for kæresten og for familien
derhjemme. Tidens muntre eller sørgeli
ge viser kunne måske lindre for en stund
- i hvert fald mens man sang! Der er
herlige eksempler, som den om »Jens med
Suleposen«, der er så optaget af den store
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madpose med lækkerier, han får med
hjemmefra, at han næsten glemmer fa
ren, han skal ud i.
De sørgelige viser kunne handle om
krigens invalider. Her er et eksempel,
hvor forfatteren er kendt: Vilhelm Bergsøe. Sidste vers lyder:
»Ja, ære være dem, som gik
Med Sot og Saar fra Vaabendansen
Som laa med tavst, taalmodigt Blik
Og ventede paa Ambulancen!
De ofred alt, hvad ofres kan,
For Ære , Drot og Fædreland
Og derfor, Brødre, op hver Mand
Og bring en Tak til - Invaliden!«

I dag kan vi nok ikke lade være med at
trække på smilebåndet af en sådan tekst;
men der lå barske realiteter bag i en tid,
hvor socialforsorgen endnu ikke var op
fundet, og mange invalider måtte ernæ
re sig som lirekassemænd eller hutle sig
igennem på anden vis.
I alle sociale lag havde man mistet,
derfor var lydhørheden over for sådan
ne viser stor, og derfor udløste treårskri
gen også så mange viser.
Mange af dem levede længe, og flere
af dem fik fornyet aktualitet i 1864, og i
Sønderjylland måske igen under Første
Verdenskrig. Da jeg i begyndelsen af
1980'eme optog visesang i Sønderjylland,
hørte jeg således flere af invalideviserne.
Det er blevet sagt, at for at en vise er
god, skal den være sand. Det vil sige, at
den skal handle om den syngendes eget
liv. De store begivenheder har været tæt
på befolkningen i Sønderjylland. Derfor
har treårskrigen sat sit præg på visesan
gen.
Litteratur:
Karl Clausen: »Dansk Folkesang gennem 150
år«, København 1975.
Karl Clausen: »Den blå Sangbog i hundred
året for dens fremkomst«, Aabenraa 1967.
SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 4-98

for

bctnffe Ætavafterifter,
til befjenbte SJtelobier.
i

£jøben$(Wn.
TrpH i bel UUéfrnfTe Soglrplfert
3 (fønimtéfton i Sünmtlflafltl Tir. 19, 2t>en Sal.
1848.

Nye Sange for danske Kavalerister.
Et tryk fra det Nissenske Bogtrykkeri 1848.
Fra Holger Rasmussen: »En husmand i
treårskrigen«.
Holger Rasmussen: »En husmand i Treårs
krigen 1848-50«, København 1992.
Lars N. Henningscn: »Fra den gamle klæde
fabrik. Farver- og fabrikantfamilien Jürgen
sen og erhvervslivet i Gråsten ca. 18301900« i: Årsskrift 1997. Historisk Forening
for Gråsten By og Egn.
De citerede viser findes på Dansk Folkemin
desamling og Museet på Sønderborg Slot.
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Mindestenen i Bov
Af THORVALD LARSEN
Den 9. april 1923 rejste beboerne i Bov sogn
en mindesten for slaget ved Bov. Thorvald
Larsen har set på historien bag stenen.

I det tidlige forår 1923 besluttede en kreds
af borgere i Bov sogn at rejse en minde
sten til afsløring på 75-årsdagen for sej
ren ved Bov den 9. april 1848. Initiativet
til planens udførelse blev taget af over
sergent i Grænsegendarmeriet H. C.
Hansen, Bov, i samarbejde med byens
læge, Hans Lorenzen, Bov.1)
De nødvendige bidrag til formålet blev
indsamlet. Slagtermester Lorenzen, Bov,
forærede grunden til monumentets an
bringelse. Den nye vej, der netop var
ved at blive anlagt øst for Bov bygade,
gennemskår slagtermesterens have, og
den fraskårne del af haven, ca 200 m2,
stillede han til disposition.2) Stenen, en
ca. 2 meter høj natursten i granit, blev
foræret af gårdejer Knudsen, »Bovgård«,
hvorefter bygmester Lorenz Schmidt,
Bov, gratis udførte støbningen af funda
mentet. Byens grænsegendarmer påtog

sig opgaven med at få pladsen omkring
stenen renoveret og bragt i orden.
Det omtales, at stenen på fundamen
tet flankeredes af to kanonkugler, fun
det i nærheden og derfor antagelig hid
rørende fra kampen. De må være fjernet
ret hurtigt, idet de ikke ses på ældre
billeder af stenen. I en havemur, ca. 25
meter vest for stenen, ses indmuret tre
kanonkugler. Måske stammer to af dem
fra fundamentet?
Eftertiden må medgive, at mindesten
ens placering historisk set er velvalgt,
nemlig tæt ved det sted, hvorfra batteri
et Dinesen under oprørernes tilbagetog
over Nyhus mod Flensborg beskød pas
set ved Nyhus.
Indvielsesdagen, mandag den 9. april
1923, formede sig som en vellykket fol
kefest. Desværre var vejret mildt sagt
ikke det bedste. Allerede de foregående
dage herskede en skarp østenvind, som i
dagens løb steg til storm, der sendte sto
re støvskyer over marker og veje. Hel
digvis skinnede forårssolen gennem

Mindestenen på den
oprindelige plads ved
vejgaflen mellem
Hærvejen og Padborgvej. Billedet er
taget før 1946. Foto:
Bov Museum.
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støvskyerne, så intet kunne ødelægge
den glade feststemning.
Som dagens første arrangement lod
militæret afholde en feltøvelse i og om
kring Bov by med deltagelse af korpo
ralskolernes mandskaber fra Tønder,
Haderslev og Sønderborg samt rytter
styrken fra Tønder. Øvelsen formede sig
som en gengivelse af slaget ved Bov og
varede hele formiddagen. Efter et mid
dagshvil, hvor soldaterne trakteredes
med gule ærter og flæsk, returnerede
styrken til de respektive garnisoner.
Mindestensafsløringen var fastsat til
kl. 16. Sognets beboere mødte talrigt
frem, så det var en stor folkeskare, der
sammen med en række særligt indbudte
honoratiores fyldte pladsen ved stenen.
Regimentsmusikken fra 6. regiment i
Odense var mødt og indledte højtidelig
heden med: »Jeg elsker de grønne lun
de«.
Indvielsestalen holdtes af oberstløjt
nant, greve Aage Moltke, der til trods
for den stærke blæst formåede at gøre
sig forståelig for hele tilhørerskaren.3)
Som afslutning på talen blev den tilhyl
lede stens dække fjernet. Den indmejsle
de inskription lyder:

Sejren ved Bov
den 9. April 1848
Rejst af Bov Sogns Beboere
1923
Sognerådsformand Jepsen modtog ste
nen på sognerådets vegne og lovede, at
der ville blive værnet godt om den.4)
Indvielseshøjtideligheden sluttede med,
at sognefoged Chr. Rossen indbød til
fælles kaffebord på Bov kro, hvorefter
forsamlingen med musikkorpset i spid
sen og til tonerne af »Dengang jeg drog
afsted« marcherede hen til kroen, hvor
man samledes til kaffebord i salen, der
blev fyldt til sidste plads.5) Der er ingen
tvivl om, at det har været et flot, festligt
og farverigt optog gennem byen.
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Det selskabelige samvær vekslede
mellem fædrelandssange og en lang ta
lerrække, stærkt præget af den patrioti
ske ånd og stemning, der dengang var
ganske særegen for de sønderjydske sam
menkomster.
Som et kuriosum kan tilføjes, at få
måneder forinden rejstes i nabolandsby
en Nyhus en mindesten over byens fald
ne i 1914-1918, hvor man under de fald
nes navne i et lille felt har indhugget
ordene:
»Zugleich zum Andenken an die
Schlacht bei Bau.« - Altså ikke »Sejren«
som på vor mindesten. En lille nuance men ganske tankevækkende, hvor enkelt
nationale modsætninger kan afsløre sig.
Den stemningsfulde fest sluttede med
afsyngelse af »Kongernes Konge«.
Omkring 1965 måtte mindestenen på
grund af vejudvidelser flyttes ca. 100
meter mod nordøst til den nuværende
plads, hvor den er anbragt mellem nedkørslen til Rønsdamvej og den ødelagte
bronzealderhøj »Skreffelhøj« - en smuk
og værdig placering.6)
Kilder og noter:
Dagbladet »Hejmdal«: 3/4,4/4 og 11 /41923.
»Aabenraa Avis« (Flensborg Avis): 7/4, 8/4
og 11/4 1925.
1) H. C. Hansen blev senere vagtmester og
afsnitsleder for 8. gendarmeriafsnit i Bov.
Hans Lorenzen åbnede lægepraksis i Bov
1/101921.
2) Strækningen på Padborgvej fra Rønsdam
vej til Kirkevej. Før gaderne fik navne, kald
tes strækningen i folkemunde »Nyvej«.
3) Grænsegendarmeriets chef.
4) Gårdejer Jacob Boisen Jepsen, Bov sogns
første danske sognerådsformand fra 1921
til 1927.
5) Udnævnt til sognefoged kort efter Genfor
eningen 1920. Se Hist. Forenings Årsskrift
nr. 1/1978,5. 25 ff.
6) Se Hist. Forenings Årsskrift nr. 4/1981, 5.
26 ff. Her nævnes, at mindestenen efter
sigende stammer fra en sløjfet gravhøj vest
for Bov.

107

Det sker - på nordslesvigske museer
Revolutionsåret 1848 - og de nationale gennembrud
Året 1848 blev et mærkeår i Europas
historie - et gennembrud for den folkeli
ge bevidsthed. Fra februarrevolutionen
i Paris bredte de på een gang demokrati
ske og nationale opstande sig som ringe i
vandet.
Mellem Danmark og Slesvig-Holsten/
Tyskland udbrød treårskrigen - den før
ste slesvigske krig, der for alvor indledte
den lange og drøje periode, hvor de nati
onale spændinger mellem dansk og tysk
enten dominerede billedet eller lå lige
under overfladen i grænselandet. På fle
re museer og arkiver i området har man
valgt at markere 150-året for disse vidt
rækkende politiske begivenheder:
Treårskrigens første slag blev udkæm
pet ved Bov, hvor 150-årsdagen højtide
ligholdes den 9. april 1998 ved en række
arrangementer, som Bov kommune står
bag - herunder mindegudstjeneste og
kransenedlæggelse. Om det sejrrige slag
åbnes udstillingen »Dengang de drog
afsted« på Bov Museum (10.4-30.81998).
På Aabenraa Museum tager udstillin
gen »Scener fra en borgerkrig« ligeledes
udgangspunkt i lokale begivenheder
(20.6-15.11 1998). I de sidste dage i marts
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1848 bølgede stemningen mellem dansk
og tysk frem og tilbage, indtil skibstøm
rerne og danske orlogsskibe på fjorden
fik genskabt ro i byen.
Et grænseoverskridende projekt om
national mobilisering, revolutionære be
vægelser og krig vil under de to paroler:
»Med Gud! For Konge og Fødeland« og
»Für Freiheit und Einheit!« som vandre
udstilling blive vist på Museet på Søn
derborg Slot (30.5-30.8 1998), Museums
berg (Städtisches Museum), Flensborg
(11.10 1998-3.1 1999) og på Museet på
Koldinghus - her suppleret med udstil
ling om kampene omkring Kolding den
23. april 1849 (14.3-13.6 1999).
På Museet ved Danevirke vises ud
stillingen »Krig og demokrati« (1.6-31.7
1998).
Endnu et grænseoverskridende pro
jekt i form af to heldages-symposier bli
ver afviklet på henholdsvis Landsarki
vet for Sønderjylland i Aabenraa (15.8
1998) og Landesarchiv Schleswig-Hol
stein i Slesvig (29.8 1998).
1 1999 står museer og arkiv i Frederi
cia bag udstillingen »Guld, grundlov og
granater« i Fredericia. Her bliver spørgs-
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A
Indtil 14. april:

Indtil 2. aug.:

Museet på Sønderborg Slot
Mette Ohlsen - billedkunst
Arr.: Sønderjyllands Kunstmuseum og Sønderborg Kunstfor
ening i anledning af foreningens 60-års jubilæum.

Cathrinesminde Teglværksmuseum
Teglkunst med Ulla Viotti. Skitser og værker.

Tønder Museum
23. april kl. 19.30: Månedsmøde: »Vadehavssange« v/digteren Jens Rosendal, Ballum.

Årets tema:

Drøhses Hus
»Torchonkniplinger «.

Fra 1. april:

Højer Mølle og Marskmuseum
Vadehavets forvaltning. Plancheudstilling.

Aabenraa Museum
4. april - 26. april: Aabenraa Fotoklubs 40-års jubilæumsudstilling.
5. april - 26. juni:

Kunstmuseet Brundlund Slot
Særudstilling af brødrene Ole og Niels Prip.

5. april -10. maj:

Midtsønderjyllands Museum
Vin og geologi.
Arr.: Geologisk Museum.

4. april - 3. maj:

Haderslev Museum
Maleri og grafik. Lars Ravn, Knud Odde, Eva Öhrling og Toni
Larsen udstiller nyere værker. Arr.: Haderslev Kunstforening.

Frøslevlejrens Museum
7. april - 26. april. Mellem Modstand og Martyrium. En udstilling om de glemte
ofre i nazitiden.

målet om den nye forfatning taget op og historien fortalt om det heldige ud
fald fra Fredericia den 6. juli 1849 (5.6.15.8 1999).
Endelig sluttes rækken med udstillin
gen »Vandene skilles« på Tønder Muse
um. Om dette, at den enkelte blev afkræ
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vet et valg af nationalt tilhørsforhold. Et
nyt og skæbnesvangert begreb - ikke
mindst for slesvigerne. (5.6-5.9 1999).
Der bliver udgivet en folder med tid
og sted for de omtalte udstillinger; se
også dagspressen.
Hanne Christensen
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Bognyt
Løgumkloster

Frede Gotthardscn: Løgumkloster kommune i gamle
postkort. Europæisk Bibliotek Forlag. Zaltbommel,
Holland, 1997.7S sider, Pris: 148 kr.
Det hollandske forlag har igennem flere år
udgivet serien »Før i Tiden«, hvoraf denne
bog om Løgumkloster er en del. Seriens for
mål er at bringe portrætter af europæiske køb
stæder og lignende »før i tiden«, hvilket vil
sige den periode, hvor postkortene havde de
res storhedstid, 1890 - 1930. Forlagets frem
gangsmåde synes overalt den samme, idet en
lokalhistorisk kyndig forfatter bliver bedt om
at udvælge 76 gamle postkort og skrive ledsa
gende tekster hertil. Hvert billede med tekst
fylder en side, og afhængigt af forfatterens
viden og det tilgængelige billedmateriale ska
bes et portræt af en by og en egn, som den
fremstod for 70-100 år siden.
I det foreliggende tilfælde er det cn af de
fremmeste kendere af Løgumkloster og om
egns historie og topografi, Frede Gotthardsen
fra Løgumkloster Lokalhistoriske Arkiv, der
har forestået billedvalget og skrevet tekster
ne. Det er der kommet en glimrende bog ud
af.
Forfatteren har inddelt bogen således, at
der startes med kloster og kirke, der er den
direkte årsag til byens opståen, hvorefter sel
ve byen gennemgås gade for gade. De sidste
godt 20 sider er viet landsbyerne omkring
Løgumkloster. Billedvalget er overordentligt
bredt. Der er også blevet plads til enkeltperso
ner, markante mindesten, opstillede fotos og
ikke mindst arbejdssituationer, hvoraf nogle
ikke er helt almindelige. Det gælder f. eks.
billedet af mergelgravning ved Koldmoskirke
fra 1930. Er billedvalget godt, så kan man
desværre ikke sige det samme om kvaliteten
af gengivelsen. En sammenligning med bo
gen om Haderslev i samme serie viser tyde
ligt, at det hollandske trykkeri har haft en off
day, da de fremstillede Frede Gotthardsens
bog. De fleste billeder står uskarpt og alt for
»mudrede« på siderne i forhold til Haderslevbogen.
Er forfatteren ikke ansvarlig for trykkvali
teten, er han det til gengæld i høj grad for de
tekster, der følger billederne. Her mærker man
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tydeligt, at han har beskæftiget sig indgående
med Løgumkloster og omegns historie igen
nem en meget lang årrække. Hver tekst er
nærmest et lille essay, der trækker linier både
bagud i tid og helt frem til i dag. Hyppigt
følges de enkelte forretninger fra deres start
og indtil dagens indehaver. Imponerende er
det, hvor mange af de personer, der mere eller
mindre tilfældigt er havnet på postkortene,
som arkivet i Løgumkloster har navnene på.
Det giver hyppigt forfatteren lejlighed til at
følge en af de afbildede personers skæbne i
teksten, der ofte går langt videre, end hvad
man kunne forvente af en bog som denne.
Indimellem betyder denne detaljerigdom dog
også, at læseren mister den berømte »røde
tråd« i sin læsning, men til gengæld bliver det
enkelte billede langt mere interessant. For den,
der interesserer sig for lokalhistorien i Lø
gumkloster og omegn, vil Frede Gotthardsens
bog være et fund.

Ism
Strandelhjorn

Magda Hissen (red): Strandelhjørnbogen. Erin
dringer fra Strandelhjøni i mands minde med til
bageblik på den tidligere historie. Eget forlag, 1997.
148 sider, illustreret.
Redaktørens korte forord til denne bog indle
des således: »Endelig kom den, Strandel
hjørnbogen«. Udsagnet efterlader ingen tvivl
om, at denne bog har været længe undervejs,
og at en stor kreds af potentielle læsere igen
nem en rum tid har vidst, at bogen om Strandelhjøm var under udarbejdelse. Det er et
rigtigt lokalhistorisk arbejde, der præsenteres
på 148 tætskrevne sider med et pænt antal
illustrationer. Disse præsenteres i en rimelig
kvalitet, når man tager i betragtning, at det
ikke er et normalt bogtrykkeri, der har stået
for trykningen (sandsynligvis Ugeavisen, Toft
lund, hvis navn står anført på bindets bagsi
de). Bogen er heller ikke forsynet med det
sædvanlige ISBN-nummcr, ligesom der ikke
gives mange oplysninger om baggrund og
formål med bogen.
Ud over tre indledende afsnit af lektor Aage
Laursen fra Aabenraa, der beskæftiger sig med
Strandelhjorn i tiden før 1800, består bogen af
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en lang række erindringer, fortalt af hovedsa
geligt ældre beboere i området. Godt 20 per
soner har leveret 37 bidrag til Strandelhjørnbogen, hovedsageligt i form af korte erin
dringsglimt, der gennemsnitligt fylder et par
sider. Adskillige af disse efterlader læseren
med en fornemmelse af, at der kunne have
været fortalt meget mere. Det gælder bl.a. af
snit om mejeriet, tørvegravningen og mis
sionshuset, men disse indtryk opvejes af i hvert
fald to artikler, hvor forfatterne i højere grad
har arbejdet sig ned i deres erindringer. Det
drejer sig om Valdemar Frisks fortælling om
sine drengeår i Strandelhjørn og Helga Schä
fers erindringer om barndomsårene samme
steds. Begge forsøger de at gå ud over blot at
videregive forskellige fakta og i stedet prøve
at give læseren en mere dybtgående fornem
melse af livet i Strandelhjørn i 1920'erne og
1930'erne, som det opfattedes af et barn. Næ
sten rørende er Valdemar Frisks beskrivelse
af sit første møde med et skyllekloset under et
ophold på sygehuset. Skolen fylder meget i
bogen. Alene 20 sider er viet skolefotos, og
flere erindringer kredser om skolen og lærer
ne, hvoraf et par stykker også selv har bidra
get med erindringsglimt.
Redaktionelt kunne man måske have øn
sket sig en lidt strammere opsætning, eksem
pelvis at alle overskrifter var ensartede, såle
des at forfatterens navn altid stod det samme
sted. Nogle steder i f.eks. afsnittet om Strandelhjørnbatteriet savnes henvisninger til den
anvendte litteratur, og et enkelt kapitel ud
mærker sig ved at være skrevet med gammel
retskrivning, så man får det indtryk, at det
ikke er skrevet med henblik på denne bog. På
trods af disse skønhedsfejl er der tale om en
gedigen lokalhistorie, der uden at trække de
lange linier ned gennem historien får opfyldt
sit formål, nemlig at fortælle en lokalbefolk
ning historier fra deres by og egn.

Ism
Schackenborg

Peter Kr. Iversen: Schackenborg-billeder. Godsin
spektør H. C. Davidsen og hans fotografiapparat.
Sønderjyske billeder 6. Udgivet af Institut for Søn
derjysk' Lokalhistorie og Historisk Samfund for
Sønderjylland, 1997. 76 sider, illustreret. Bogla
depris: 98 kr. Medlemspris: 60 kr.
Schackenborgs mangeårige godsinspektør H.
C. Davidsen (1876-1962) var på mange måder
en betydningsfuld mand ikke kun for godset,
men for Møgeltønder og hele egnen. Ved si
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den af sit arbejde, der naturligt gjorde ham til
en central figur, tegnede han adskillige byg
ninger, ligesom han tegnede guldhornsstene
ne, Møgeltønders nødpengeseddel, lysekro
ner til Møgeltønder kirke og meget andet.
Han var en begavet musiker, ligesom han be
skæftigede sig med områdets historie og bl.a.
leverede adskillige artikler til nærværende
tidsskrift. Men han var også en ualmindelig
dygtig fotograf. Det er den direkte anledning
til, at Peter Kr. Iversen har udarbejdet denne
bog. Med udgangspunkt i et udvalg af Davidsens hen ved 500 bevarede fotografier, be
skriver forfatteren forskellige aspekter af
Schackenborg, Møgeltønder og egnen herom
kring.
Det er der kommet en dejlig bog ud af.
Fotografierne er gennemgående af en fornem
kvalitet, og i kraft af et glimrende arbejde fra
P. J. Schmidts trykkeri i Vojens er bogen med
til at understrege, at glasplader kunne noget
med dybde og kontrast, som moderne negati
ver med al deres moderne teknologi i baghån
den desværre ikke kan levere. Fotografierne
er delt op i tematiske afsnit, hvor både Schack
enborg og Møgeltønder naturligt udgør de
mest fyldige kapitler. Davidsen har fotografe
ret byens huse med jævne mellemrum, såle
des at mange af byens karakteristiske huse og
gårde har kunnet medtages. Her er både fotos
af gårde, huses præsentable forsider og af de
langt mindre præsentable, men til gengæld
nok mere interessante bagsider, ligesom der
også er medtaget adskillige interiørfotos fra
selve Schackenborg. Et af de mest interessante
afsnit er afgjort det, der omhandler temaet
folkeliv. Her vises Davidsens fine portrætter
af indbyggere i Møgeltønder, og det er ikke
blot byens bedrestillede, der er portrætteret,
men i høj grad også småkårsfolk. Stærkt står
billederne af kniplersken Anna Just og ægte
parret Christian og Ane Frøsig, men afsnittet
rummer også billeder af stor kulturhistorisk
værdi, som f. eks. et juletræ fra 1908.
Det er et fornemt bind, Peter Kr. Iversen
har begået i den serie Sønderjyske Billeder,
der er nået til nr. 6 i rækken. Der sættes et
værdigt minde over H. C. Davidsen, og samti
dig peger bogen frem imod nye bind. Sønder
jylland rummer mange andre udmærkede fo
tografer, der har skildret forsvundne sider af
det sønderjyske samfund, og mange af disse
ville også være et bind Sønderjyske Billeder
værd.
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1848 - det første krigsår
Da fæstningen i Rendsborg blev overtaget
af slesvig-holstenerne ved det berømte kup
den 24. marts 1848, opstod der en væbnet
konflikt i den danske helstat. For den dan
ske regering gjaldt det om straks at sikre sig
Nordslesvig, og den 29. marts rykkede den
danske hær over Kongeåen ind i Slesvig.
Danske orlogsskibe anløb Aabenraa og Søn
derborg, og den 6. april ankom Frederik VII
med Livgarden til Als.
Den slesvig-holstenske regering havde
den 4. april udsendt et opråb til »det danske
folk«, hvori man erklærede, at Nordslesvig
frit kunne bestemme, om det ville indlem
mes i Danmark eller følge »det tyske Fædre
land«. Tanken om Slesvigs deling var også
blevet fremsat af den slesvig-holstenske de
legation i København med et forslag om en
sognevis afstemning i et område nord om
Flensborg og Tønder. Fra dansk side svare
de man ikke herpå.
Den slesvig-holstenske hær rykkede
nordpå for at vinde befolkningens tilslut
ning. Den 9. april stødte de to hære sammen
ved Bov vest for Flensborg, og en del af
kampen kom til at foregå i Ny hus og Flens
borg Nystad. Den danske hær var på 11.000
mand, og den slesvig-holstenske på godt
6.000 mand. Ikke overraskende vandt de
danske tropper, og det slesvig-holstenske
tab af døde, sårede og fanger var på om
kring 1.000 mand. Den danske hær kunne
holde et sejrrigt indtog i Flensborg (se forsi
den), men det lykkedes ikke at afskære slesvig-holstenernes tilbagetog til Rendsborg.
Hvis dette var sket, kunne krigen antagelig
være afsluttet. I stedet for kom den til at
vare 3 år.
Efter slaget ved Bov drog den danske
hær sydpå og tog opstilling ved Sli-Dannevirke. Samtidig fik den slesvig-holstenske
hær store forstærkninger fra Det tyske For
bund og Preussen, så den kom op på 30.000

112

Bagsiden
om
forsiden

mand. Det var denne hærstyrke, der blev
sat ind i det næste slag, som foregik den 23.24. april ved Slesvig og Oversø. Her led den
danske hær nederlag og blev i hast trukket
tilbage til Als og Fyn. Nørrejylland lå nu
åbent for de tyske tropper, og den 1. maj gik
preussiske styrker under general v. Wrangel ind i Jylland, indtog Fredericia og fort
satte til Vejle. Dette blev kraftigt fordømt af
Rusland, der så med ængstelse på liberale
og nationale bevægelser.
Efter russisk pres måtte Wrangel rømme
Nørrejylland og trække sig tilbage til Nord
slesvig. Den danske hær stod på Als og
havde forposter i Sundeved. Her udkæm
pedes en træfning den 28. maj og igen den 5.
juni, kongen af Hannovers fødselsdag. Den
ne dag ville de tyske tropper have givet
kongen en gave i form af en sejrrig fægtning
på Dybbøl, men det blev et nederlag.
England tilbød nu at mægle, og der blev
fremsat forslag om en løsning af striden,
f.eks. ved at dele Slesvig på grundlag af en
folkeafstemning, men dette blev afvist både
af den danske regering og slesvig-holste
nerne. Efter at Det tyske Forbund var gået
ind i striden, havde den slesvig-holstenske
regering helt og holdent opgivet tanken om
en deling af Slesvig.
På grund af dansk blokade af de tyske
Østersøhavne trak Preussen sig ud af kon
flikten og indgik en våbenhvile med Dan
mark i juli 1848. Den slesvig-holstenske re
gering anerkendte ikke våbenhvilen, og dens
hær beherskede fortsat hele Slesvig - undta
gen Als og Dybbøl. Under forsæde af de
neutrale stater indledtes fredsforhandlinger,
og den 27. august enedes de to parter om en
våbenhvile på syv måneder.
Det første krigsår gav sejre og nederlag
til begge sider, men de grundlæggende pro
blemer forblev helt uløste.

Inge Adriansen
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